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Is de benaming Sustainable Society (letter-
lijk: duurzame samenleving) niet een beetje 
verwarrend? Vragen rond ecologie, energie 
en duurzame technologie staan niet 
centraal in de opzet van dit universitaire 
aandachtsgebied. De nadruk ligt op sociale, 
culturele, psychologische en sociaalecono-
mische kwesties. 
‘Inderdaad denken we bij ‘duurzaam’ meest-
al aan de fysieke randvoorwaarden om goed 
te kunnen leven, dus aan problemen als de 
opwarming van de aarde en het opraken van 
fossiele brandstoffen. Het punt is echter dat 
een niet goed functionerende maatschappij 
een obstakel is voor het bereiken van dat zo 
noodzakelijke ecologisch evenwicht. Boven-
dien betekent een verbetering van de ecolo-
gische toestand niet dat ook het samenleven 
in balans is, dat wil zeggen: zonder al te veel 
spanningen verloopt. Los van de milieupro-

blematiek, die vanouds vooral het domein is 
van de meer exacte wetenschappen, zijn er 
immers nogal wat andere ontwikkelingen 
die bedreigend kunnen zijn voor samenlevin-
gen, denk aan migratie, vergrijzing, automa-
tisering, cybercrime, of op regionaal niveau: 
bevolkingskrimp. Anders gezegd: we zijn in 
de afgelopen decennia met een maatschap-
pelijke probleemlijst komen te zitten die 
zo complex is, dat we de universiteit met 
al haar deskundigheid meer dan ooit nodig 
hebben om oplossingsrichtingen aan te 
dragen. Dat de RUG sociale duurzaamheid 
heeft gekozen als speerpunt van onderwijs 
en onderzoek is dan ook goed nieuws. Wel 
zou er naar mijn idee meer intellectuele 
sturing aan het thema moeten worden 
gegeven. De potentiële meerwaarde van het 
thema Sustainable Society is nu juist dat je 
de witte plekken in onze kennis aanwijst en 

de beste specialisten daar gezamenlijk naar 
laat lijken.’

Waarom gebeurt dat dan niet? 
‘Het koesteren van academische vrijheden 
speelt een rol en ook de vraag: wie is bevoegd 
om zo’n wetenschappelijke agenda te formu-
leren? Inmiddels is een stuurgroep van vijf 
decanen gevormd. Ik verwacht dat die in de 
nabije toekomst alsnog een aantal vraag-
stukken zal selecteren die we dringend onder 
de loep moeten nemen. Wat trouwens al wel 
merkbaar is, is dat steeds meer onderzoekers 
zich bewust zijn van het feit dat ook zij kun-
nen bijdragen aan de stevigheid en veer-
kracht van de samenleving. Zo zie je rond de 
aardbevingsproblematiek in Groningen dat 
onderzoekers uit zichzelf opstaan om te vra-
gen: kunnen wij iets betekenen? Dat zou je de 
Sustainable Society-reflex kunnen noemen.’ 

‘ We moeten  
meer nadenken’

TEKST

AnnEmArIE KOK

IntervIew

Hoe kunnen we zonder al te veel spanningen samenleven? Wat zijn 

randvoorwaarden voor een goed bestaan? Volgens RUG-hoogleraar Jacques 

Wallage, nauw betrokken bij het universitaire speerpunt Sustainable Society, 

is het tijd dat we het ook gaan hebben over sociale duurzaamheid. 

 Jacques Wallage
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Bijeenkomst op de Grote Markt in Groningen  
na de aanslag op Charlie Hebdo begin dit jaar.
foto Kees van de Veen

Rellen in Haren rond ‘Project X’, 2012.
foto Kees van de Veen
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Wat zijn voor u de drie meest brandende 
vragen?
‘Het eerste vraagstuk luidt wat mij betreft: 
hoe kom je tot een arbeidsmarkt die even-
wichtig is. Werk is cruciaal voor het welzijn 
van mensen. maar door onder meer de ver-
grijzing, automatisering, internationalisering 
en de steeds hogere normen voor productivi-
teit zijn er heel grote verschuivingen gaande. 
Het is niet langer vanzelfsprekend dat men-
sen werk hebben. Velen dreigen aan de zijlijn 
van de samenleving terecht te komen, een 
heel onwenselijke en voor de stabiliteit van 
de samenleving gevaarlijke ontwikkeling.  
Een tweede destabliserende factor is 
migratie. Dat we een multiculturele samen-
leving zijn van burgers met meervoudige 
identiteiten, stelt het samenleven op de 
proef. De dominante aanname was lang dat 
de integratie van migranten in ons land zou 
verlopen volgens het patroon van geleide-
lijke emancipatie zoals het geval is geweest 
bij handarbeiders, vrouwen, katholieken en 
Joden. maar door heel diverse oorzaken – er 
is naast sociaaleconomische achterstand 
ook een cultuurstrijd ontstaan, aangebla-
zen door verschijnselen als extremisme en 
politieke polarisatie – verloopt het ingroei-
proces dit keer moeizamer. De grote vraag 
is dus onder welke condities de integratie 
van nieuwkomers toch zo goed mogelijk kan 
verlopen. 
Ten derde roept ook de toekomst van de 
gezondheidszorg veel vragen op waarbij 
wetenschappers behulpzaam kunnen zijn, 
bijvoorbeeld rond kosten, normstelling en 
toegankelijkheid. Hier raken de speerpun-
ten Sustainable Society en Healthy Ageing 
elkaar.  
En als ik nog een vierde kwestie mag noemen: 
onderwijs en cultuur zijn randvoorwaarden 
voor het goede leven, voor een leven in ba-
lans. Het zou goed zijn als de universiteit bij-
voorbeeld meer licht kon werpen op de vraag 
welke bagage en vaardigheden mensen nodig 
hebben om zich staande te houden in onze 
moderne, complexe informatiemaatschappij.’ 

Hoe ziet u de verschillende verantwoorde-
lijkheden van wetenschap en politiek ten 
aanzien van ‘goed samenleven’? 
‘Het wetenschappelijk agenderen van deze 
vraagstukken is niet los te zien van de ambities 
van het democratisch samenleven, namelijk: 
dat gelijkwaardigheid van mensen tot gelijk-
berechtiging leidt, dat belangenconflicten 
vreedzaam worden beslecht, dat fundamen-
tele vrijheden gewaarborgd zijn, dat mensen 
niet in mensonwaardige omstandigheden 
terecht komen. Er wordt binnen een democra-
tie natuurlijk wel verschillend gedacht over de 
kwaliteitseisen die je aan het samenleven zou 
moeten stellen. Het is de taak van de univer-
siteit om het debat over de inrichting van de 
samenleving voortdurend te voeden met ken-
nis en inzicht. Hier wil ik wel aan toevoegen dat 
toegepast wetenschappelijk onderzoek, dus 
onderzoek dat min of meer in dienst staat van 
vragen die ook buiten de universiteit leven, niet 
het enige onderzoek moet zijn dat er plaats-
vindt. Fundamenteel onderzoek blijft cruciaal 
om theorieën te bouwen en te versterken. 
Systematisch denken is per slot van rekening 
de basis van wetenschappelijke kennis. Boven-
dien weet je van tevoren nooit welke theorie 
maatschappelijk relevant wordt.’ 

U bent zelf bestuurder en politicus geweest. 
Hechtte u in die rollen veel waarde aan  
wetenschappelijke inzichten?
‘Dat is een interessant punt. In 2008 con-
stateerde de parlementaire commissie 
Onderwijsvernieuwingen dat ik op dat punt 
tekort ben geschoten. Dat vond ik een bizarre 
uitkomst, want het omgekeerde is waar. Als 
staatssecretaris van Onderwijs heb ik juist 
op alle hoofdpunten van het beleid toponder-
zoekers binnengehaald. Of het nu ging om het 
idee van ‘samen naar school’ of de discussie 
over de profielen in de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs: steevast begonnen we 
met een wetenschappelijke verkenning.  
Ook als voorzitter van de PvdA-Tweede Ka-
merfractie en als burgemeester van Gronin-
gen heb ik de dialoog met autonome experts 

steeds onderhouden. Zo hebben we na het 
afwijzen van het plan voor de noordzijde van 
de Grote markt externe deskundigen de vrije 
hand gegeven plannen voor de oostzijde te 
ontwikkelen. Wat daar nu gebouwd wordt is 
het product van een open planproces, waarin 
architecten en stedenbouwers een eigen 
inbreng konden hebben.’

In een lezing eind 2013, voor sociologen van 
de RUG, zei u dat de meeste politici zich van 
wetenschap bar weinig aantrekken. Ik citeer 
u even:
‘(...) Onderzoekers zullen heel verschillende er
varingen hebben met de belangstelling binnen 
het openbaar bestuur, met de mate waarin hun 
wetenschappelijke inzichten welkom waren en 
met het inlevingsvermogen van hun opdracht
gevers. Zonder het systematisch te hebben 
onderzocht durf ik wel enkele algemene inzich
ten met u te delen. Allereerst: de ambtelijke 
organisatie heeft over het algemeen een open, 
professionele houding als het om beleids
relevant onderzoek gaat. Zeker, ambtenaren 
zijn niet altijd een neutrale afnemer van dat 
onderzoek, vragen zich vaak af of hun politieke 
bazen wel gelukkig worden van hetgeen wordt 
aangereikt. Maar ondanks die zenuwachtig
heid neemt men toch vaak de tijd onderzoekers 
hun toelichting te laten geven en probeert men 
de consequenties voor de beleidsontwikkeling 
te doordenken. Voor ministers en Kamerleden 
geldt helaas deze professionele zakelijkheid 
niet. Menig onderzoeker heeft na jaren zorgvul
dig en intensief werken tot zijn schrik moeten 
vaststellen dat er volstrekt selectief in zijn 
werk wordt gewinkeld en niet zelden conclusies 
worden getrokken, die met het gepresenteerde 
onderzoek maar een vage verwantschap tonen.’ 

U zegt dat de politiek de wetenschap hard 
nodig heeft om de samenleving gezond te 
houden. Maar ook dat politici liever hun ei-
gen gang gaan. Zo krijgen we toch nooit een 
sustainable society? 
‘Dat is waar. niet voor niets houd ik me als 
hoogleraar en als voorzitter van de raad 

voor het Openbaar Bestuur intensief bezig 
met de vraag: is onze democratie, zoals die 
nu is ingericht, wel bestand tegen de grote 
veranderingen die zich voltrekken, zoals de 
globalisering en de technologisering? En: laat 
ons maatschappelijke besturingssysteem wel 
genoeg ruimte voor het zorgvuldig afwegen 
van mogelijke oplossingen voor allerhande 
maatschappelijke vraagstukken? Het ant-
woord op beide vragen is “nee”. Om met het 
eerste punt te beginnen: ons politieke bestel 
heeft nederland in de achterliggende jaren 
veel opgeleverd. maar intussen zijn er, vind ik, 
veel tekenen van crisis. niet alleen de samen-
leving maar ook de politiek zelf kampt met 
instabiliteit. Het politieke systeem is een deel 
van het probleem geworden. Dat maakt het 
allemaal dubbel zorgelijk.’  
 
‘Wat je ziet is dat politieke instituties in feite 
nog maar een heel zwakke schakel zijn tussen 
samenleving en bestuur. Ze lopen vaak achter 
de maatschappelijke gebeurtenissen aan. Dat 
komt doordat het gedrag en de leef patronen 
van mensen tegenwoordig veel sterker  
worden bepaald door de uitwisseling van 
infor matie en ideeën in de publieke ruimte  
(de oude en nieuwe media met name) dan door 
de debatten in partijorganisaties, gemeente-
raden en het parlement.  
Weliswaar hebben de meeste mensen nog 
steeds veel vertrouwen in het politieke sys
teem, voor de politieke cultuur geldt dat veel 
minder – zie de opkomst van het populisme. 
Het is daarom absoluut noodzakelijk om de 
representatieve democratie uit te breiden 
met vormen van directe democratie. Daarbij 
moet je denken aan alle oude geloofsartikelen 
van D66 zoals de gekozen burgemeester en 
referenda.  
Daarnaast komt het erop aan de samenleving 
zichzelf meer te laten besturen. niet uit be-
zuinigingsoverwegingen maar omdat burgers 
gewoon veel zelf willen en ook kunnen beslis-
sen. Steeds meer initiatieven gaan buiten de 
overheid om. Die vitaliteit van de samenleving 
is toe te juichen. De vraag is vervolgens hoe je 

deze horizontale, maatschappelijke leefwe-
reld op een nieuwe manier kunt verbinden 
met de verticale wereld van het beleid en de 
politiek. Het is duidelijk dat overheidsorgani-
saties en andere instituties zich zullen moeten 
aanpassen om een goede partner te zijn voor 
actieve, maar ook voor gedupeerde burgers. 
De Dialoogtafel die is ingesteld naar aanlei-
ding van de aardbevingen in Groningen laat 
zien hoe je dat kunt organiseren. Aan die tafel 
praten bijvoorbeeld een boerin, iemand met 
een winkel in Loppersum en organisaties als 
de Groninger Bodembeweging en de natuur en 
milieufederatie rechtstreeks met gemeenten, 
de provincie, de directeur Energie en markt 
van het ministerie van Economische Zaken en 
met de directeur van de NAM. Dat is uniek.’ 
 
‘Dan het tweede punt: hoe zorgvuldig komen 
besluiten eigenlijk tot stand? Ook hier geldt: 
wil de politiek in staat zijn een fundament te 
leggen voor maatschappelijke duurzaamheid, 
dan zal ze heel anders te werk moeten gaan. 
Er moet veel meer bestuurlijke energie wor-
den gestoken in de verkenning van problemen, 
in de analyse daarvan en in een open inven-
tarisatie van mogelijke oplossingen. Tijd uit-
trekken voor een goed maatschappelijk debat 
hoort daar uiteraard ook bij. En we moeten 
het proces van meningsvorming en beleids-
vorming zo inrichten dat wetenschappelijke 
kennis steeds een serieuze rol kan spelen. 
Het huidige politieke systeem sluit zich voor 
kennis af, want kennis is hinderlijk: die dwingt 
je opnieuw na te denken. Terwijl we dat juist 
méér moeten doen: nadenken.’ ◆

Jacques Wallage
Jacques Wallage (1946) 
studeerde sociologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en 
(postdoctoraal) planologie. Van 
1971-1972 was hij wetenschap-
pelijk medewerker aan het 
planologische studiecentrum 
van de RUG. Van 1970-1972 
leidde hij de PvdA-fractie in 
de gemeenteraad van Gronin-
gen. Hierna was hij tot 1981 
wethouder in deze stad. Ver-
volgens vertrok Wallage naar 
Den Haag waar hij Tweede-
Kamerlid, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen 
en staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
was. Van 1994-1998 voerde hij 
de PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer aan. Daarna werd hij 
burgemeester van Groningen 
(1998-2009). Sinds 2009 is hij 
voorzitter van de Raad voor 
het Openbaar Bestuur. Daar-
naast is hij onder meer hono-
rair RUG-hoogleraar Transities 
in het openbaar bestuur, vice-
voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van PostNL, 
voorzitter van de Raad van 
Advies van de Sociale Verzeke-
ringsbank, co-voorzitter van 
de Dialoogtafel Aardbevings-
gebied Noord-Oost Groningen 
en vice-voorzitter van het 
Nationaal Comité 4 & 5 mei.
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Bikkels and Bikes is de naam van een 
werkplaats en winkel in de Groningse 
wijk Lewenborg waar jongeren fietsen of 
scooters repareren en verkopen. De jongens 
die er werken zitten vaak in de problemen en 
hebben daardoor geen of weinig kansen op 
de arbeidsmarkt. Anderen lopen hier stage 
vanuit het praktijkonderwijs of voeren een 
taakstraf uit. Erwin Grose, een man met 
lange krullen, begeleidt de jongens. Hij is een 
van de initiatiefnemers van Stichting Goed 
Bezig, waar Bikkels and Bikes onder valt. ‘De 
jongens komen voor de gezelligheid, om wat 
te leren, voor goedkope scooteronderdelen 
en voor het eten. Om 12.00 uur eten we altijd 
met elkaar aan tafel. De meesten zijn dat 
niet gewend.’  
Zielig zijn de jongens niet volgens Grose, 
integendeel. ‘Het zijn vaak wonderlijke jon-
gens, pareltjes! Hier vinden ze de rust die ze 
thuis niet hebben. We vertellen ze niet wat 
ze moeten doen, maar geven ze veel verant-
woordelijkheid. Daardoor voelen ze zich 
gewaardeerd en stijgt hun zelfvertrouwen. 
Knutselen aan scooters is vaak het enige 
wat ze echt leuk vinden en waar ze ook goed 
in zijn. Hier kunnen ze dat doen en voelen ze 
zich in hun element. Sommigen gaan zelfs uit 
vrije wil weer terug naar school.’  
Fotograaf Kees van de Veen portretteerde 
Steffan, Jeffrey, Jim, michael, Leo, Bryan, 
Johan en andere jongeren van Bikkels and 
Bikes, tijdens het eten, onder het sleutelen 
en thuis. 

Wonderlijke jongens

FotorePortAGe
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Doe-democratie. Zelforganisatie. Buurt-
kracht. Samenredzaamheid. Co-creatie. De 
participatiesamenleving. Overal in nederland, 
en op allerlei gebied, gebeurt het: burgers en 
kleine zelfstandigen die zelf oplossingen ver-
zinnen voor gebreken die ze ervaren rondom 
wonen, voorzieningen in de wijk of het dorp, 
natuur in de buurt, zorg voor de medemens 
en veiligheid.  
‘Wie om zich heen kijkt ziet dat mensen van 
alle leeftijden waar mogelijk volop bezig 
zijn hun leven individueel of groepsgewijs in 
te richten zoals ze dat zelf willen’, schreef 
premier rutte vorig jaar in een brief aan de 
Tweede Kamer, in antwoord op vragen over 
de betekenis van het begrip ‘participatie-
samenleving’ in de troonrede van koning 
Willem-Alexander in 2013.  
Op zichzelf is het niets nieuws dat burgers 
sociaal actief zijn, vervolgde rutte: ‘Ook in het 
verleden organiseerden mensen zich in soci-
ale verbanden en namen zij zelf initiatieven 
om in maatschappelijke noden te voorzien. 
Wat de afgelopen tien tot twintig jaar wel is 
veranderd, is de manier waarop mensen dit 
doen. mensen zijn hoger opgeleid en mobieler 
en mondiger dan vroeger, en ze beschikken 
over meer communicatiemogelijkheden.’  
Hierdoor, aldus de brief van rutte, zijn nieuwe 
vormen van interactie tussen groepen opge-
komen. ‘Te denken valt aan de sociale media 

die het mogelijk maken dat via een whatsapp-
groepje het dagelijks bezoeken en verzorgen 
van een zieke buurvrouw onderling wordt 
geregeld.’ Ook noemde de minister-president 
crowdfunding als voorbeeld, en nieuwe 
vormen van samenwerking tussen meerdere 
partijen: van een stichting die studenten in 
achterstandswijken buurtwerk laat verrich-
ten in ruil voor goedkopere huisvesting in die-
zelfde wijken, tot lokale energiecoöperaties.
 
Anorexia 
Het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigde 
vorig jaar dat mensen zich niet meer zijn gaan 
inzetten voor de samenleving dan voorheen. 
Van een toename van actief burgerschap is 
de laatste decennia geen sprake geweest, al 
lijkt dat wel zo, gezien de grote politieke en 
media-aandacht voor het onderwerp partici-
patie. (‘Burgermacht op eigen kracht?’, 2014). 
nieuw is dus wel dat er rond maatschappe-
lijke kwesties in vrijwel elke gemeente andere 
manieren van samenwerken, organiseren en 
ondernemen zijn ontstaan, naast het aloude 
vrijwilligerswerk en het actief zijn in kerkelijk 
of politiek verband.  
Het huidige kabinet, dat net als eerdere re-
geringen de overheid graag een stuk slanker 
ziet, vindt dit een zeer kansrijke ontwikkeling. 
Zo betoogde minister Plasterk van Binnen-
landse Zaken in de nota ‘Doe-democratie’ 

essAy

◄  De werkgroep DörpsZörg 
in vergadering bijeen.

Doe-het-zelf-
burgers?

De overheid wil de 

samenleving ‘teruggeven’ 

aan de burger. Annemarie 

Kok heeft daar bedenkingen 

bij en nam een bijzonder 

sociaal experiment onder de 

loep: Project Ulrum 2034.

TEKST

 AnnEmArIE KOK 
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 Roelof Noorda, hier in het nieuwe speelparkje,  
is actief binnen ‘de dagelijkse leiding’ van Ulrum. 

( juni 2013) dat de tijd rijp is om de samenleving 
‘terug te geven’ aan de burger. In de eerste 
plaats omdat de burger feitelijk al van alles zelf 
en met anderen samen doet, maar daarin nog 
te vaak wordt belemmerd. In de tweede plaats 
omdat het sociale weefsel van de samenleving 
er sterker van zou worden als we meer dingen 
zelf en met elkaar gaan opknappen. En in de 
derde plaats omdat er simpelweg veel bezui-
nigd moet worden.  
Dat de overheid meer aan de maatschappij wil 
‘toevertrouwen’, is dus ingegeven door zowel 
praktische, ideologische als financiële motie-
ven. Daarbij wordt de doe-democratie gepre-
senteerd als een voldongen feit: we zitten er 
al midden in, en gezien de lege staatskas is er 
geen weg terug. Tegelijk slaagt Plasterk erin 
de doe-democratie voor te stellen als een leuk, 
verfrissend en ook spannend avontuur voor ons 
allemaal. Bewonderend laat hij zich uit over ‘de 
initiatieven die overal opbloeien’. En ‘schitteren 
door afwezigheid’ is niet wat de overheid wil, 
sust hij de sceptici onder ons. Ook de overheid 
zelf zal ‘particperen’. 
Toch hield ik aan dit verhaal de indruk over 
van een overheid die inmiddels trekken van 
anorexia vertoont. Ze wil, in de woorden van 
de nota, niet langer ‘zorgen voor’, alleen nog 
‘zorgen dat’; ze wil niet meer ‘bedenken’, alleen 
nog ‘meedenken’. ‘Wellicht is het voldoende om 
te faciliteren’, stelt de minister dunnetjes. 
 
Grillen 
‘Aansluiten’ bij wat de burger denkt dat ge-
beuren moet, is dus de koers die dit kabinet wil 
varen. Waarbij ze toegeeft dat het afwachten 
geblazen is, wat dit gaat brengen. Ambtenaren 
zullen in elk geval totaal anders moeten gaan 
denken. Zij moeten omschakelen van uitstippe-
lend en sturend naar empathisch en dienstbaar, 
en zullen voortaan op hun psychische geschikt-
heid daarvoor beoordeeld worden.  
Hoe de overheid moet optreden en wie er 
aanspreekbaar is als het toch niet zo lekker 
gaat lopen met de bepleite sterke toename van 
de burgerparticipatie, is niet te zeggen, aldus 
Plasterk. ‘Hoe houd je controle op het algemeen 

belang?’ vraagt hij zich hardop af. maar een 
bevredigend antwoord op die vraag blijft uit.  
Kennelijk is de financiële nood zo hoog of is het 
kabinet zo overtuigd van al het moois dat de 
doe-democratie gaat opleveren, dat men de 
risico’s van de forse beleids-ommezwaai voor 
lief neemt. Kern van de nota is dat de over- 
heid de samenleving zo gauw mogelijk moet 
‘loslaten’, en wel in het volste vertrouwen.  
God zegene de greep.  
mij baart dit zorgen. Ofschoon ik in een ver 
verleden het anarchisme aanhing en tot op 
zekere hoogte best warm wordt van de be-
grippen ‘zelfredzaamheid’ en ‘samen’, juich ik 
niet bij een overheid die zichzelf half ten dode 
heeft opgeschreven. Op zo’n softe, volgzame 
overheid die mensen wat betreft ‘het sociale 
domein’ min of meer overlevert aan de grillen 
van de medeburger zit ik niet te wachten. Het 
lijkt me goed dat bestuurders en beleidsma-
kers luisteren naar mensen met ideeën over 
het oplossen van bepaalde maatschappelijke 
kwesties: terecht stelt de minister dat de 
samenleving bol staat van burgers die door hun 
opleiding, werk- en levenservaring over waar-
devolle inzichten beschikken. maar dat hoeft 
toch niet te betekenen dat de overheid stopt 
met verantwoordelijkheid dragen, zorgzaam 
zijn en een eigen visie hebben?  

‘Van onderop’ 
Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en 
Humanisering van de Publieke Sector aan de 
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze is 
ook hoogleraar aan de UvA geweest, Tweede 
Kamerlid en columnist van de Volkskrant. Op 
basis van onder meer eigen empirisch on-
derzoek levert Tonkens geregeld kritische 
bijdragen aan het publieke debat over burger, 
overheid en samenleving. Zo vindt ze het be-
hoorlijk onverstandig om zelfredzaamheid en 
kleinschalige ‘eigen’ oplossingen van mensen 
voorop te stellen in het kabinetsbeleid.  
‘Als de overheid zich terugtrekt, participe-
ren mensen juist minder’, waarschuwde ze in 
november 2014 in haar Socrateslezing, die in 
verkorte vorm in NRC Handelsblad verscheen. 

Bij tal van burgerinitiatieven, zo betoogde 
Tonkens, is hulp van de overheid, welzijnswerk 
en instituties als woningcorporaties van we-
zenlijk belang. Bovendien, merkt ze op, neemt 
het vertrouwen van mensen in zowel de over-
heid als elkaar toe, wanneer bij hun activiteiten 
officiële partijen zijn betrokken.  
Ook benadrukt de hoogleraar dat veel zoge-
noemde burgerinitiatieven niet echt ‘van on-
derop’ komen: vaak is sprake van een mengeling 
van overheidsinitiatief, initiatieven van zzp’ers 
en inbreng van burgers. En dat is alleen maar 
goed, vindt ze.  
In de nota ‘Doe-democratie’ erkent het kabinet 
dat actieve burgers in veel gevallen steun (‘een 
zetje’) van de overheid nodig hebben. maar 
ondertussen heerst bij de overheid én bij veel 
mensen zelf nogal sterk het idee dat burgers tal 
van dingen eigenlijk beter kunnen dan formele, 
anonieme, grote instanties. Tonkens vindt die 
opvatting gevaarlijk. Ze wijst erop dat klein-
schalige, informele organisaties niet zaligma-
kend zijn. Zoals professionele organisaties niet 
alleen maar traag en slecht zijn. ‘Vernieuwende 
en krachtige participatie’ kan volgens deze 
hoogleraar slechts ontstaan door een combi-
natie van informele en (verbeterde) formele 
organisaties.  
Ook bekritiseert Tonkens het ‘romantische’ 
beeld van actieve, zorgzame burgers. naar 
aanleiding van de overheidscampagne rond 
de decentralisatie van de zorg, schreef ze dat 
je daarin buren ziet ‘die alle tijd hebben voor 
boodschappen en pannetjes soep’. Terwijl dit 
beeld ‘helemaal niet aansluit bij hoe nederland 
nu is en verandert’, aldus Tonkens en haar pro-
movenda Femmianne Bredewold op 4 december 
2014 in nrc.next. 
 
Ulrum 
met vragen, twijfels en feiten zoals hierboven 
genoemd op zak, besloot ik me te verdiepen in 
een sociaal experiment dat al een tijdje gaande 
is in het noord-Groningse Ulrum. Tijdens een 
avond van de provincie Groningen over ‘krimp’ 
(een jaar geleden) had ik gehoord dat de bevol-
king van dit dorp als geen ander dorp in de pro-
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vincie is geslonken. En dat er op initiatief van de 
Vereniging Dorpsbelangen een groep inwoners 
was opgestaan om verdere aantasting van 
de leefbaarheid te voorkomen. Ik begreep dat 
deze bewoners een groot aantal projecten en 
projectjes hadden bedacht. En dat de provincie 
halverwege 2013 had gezegd: fantastisch alle-
maal, hier hebben jullie anderhalf miljoen euro, 
veel succes ermee.  
‘Hoe de overheid vertrok uit Ulrum’, leek het 
wel, gezien ook de nota ‘ruimte voor Daad-
kracht’ waarin de provincie aankondigde veel 
meer te willen ‘overlaten’ aan burgerinitiatie-
ven. Benieuwd ging ik er kijken: hoe duurzaam 
en democratisch is het om de toekomst van 
een dorp sterk mede te laten bepalen door een 
beperkte groep enthousiaste bewoners? Wat 
zijn het voor mensen die hier warm voor lopen? 
En kun je in zo’n dorp ook gewoon níet partici-
peren? Of geeft dat scheve gezichten? En ook: 
wat is hier nu precies nieuw aan, en werkt het 
een beetje?  

Twee snackbars 
Het dorp ligt op enige afstand van het aard-
bevingsgebied aan de weg van Winsum naar 
Lauwersoog, gebouwd op twee wierden en ge-
zegend met vier oude kerken. De plaats geniet 
een zekere bekendheid sinds de behoudende 
Ulrummer dominee Hendrik de Cock zich in 1884 
afscheidde van de nederlands Hervormde Kerk.  
Ulrum telt zo’n 1400 inwoners, ruim tweehon-
derd minder dan vijftien jaar geleden. Wie deze 
plaats niet van vroeger kent, zou zich bij een 
rondwandeling kunnen verbazen over het flinke 
aantal voorzieningen waaronder vijf kappers, 
een café, een basisschool, een fietsenhan-
del, een (met sluiting bedreigde) SPAR, twee 
groente- en fruitzaken en een drogist. 
Ook is er veel ruimte, groen, gratis parkeergele-
genheid en zo nog het een en ander. De diverse 
woonbuurtjes – van straten met oude villa’s tot 
strookjes met bungalows en een wijkje met  
rijtjeshuizen – vertonen weinig tot geen teke-
nen van teloorgang.  
Wel zijn er de laatste jaren huizen gesloopt en 
staan er in de noorderstraat enkele winkel-

panden leeg. Een voormalige interieurspeci-
aalzaak die hier gevestigd was, kreeg echter 
een nieuwe bestemming: hier bevindt zich het 
kantoor voor burgers en andere betrokkenen 
bij ‘Project Ulrum 2034’.  
In dit pand maak ik kennis met roelof noorda, 
een geboren Ulrummer – gouden kettinkje, 
ribbroek, geruit overhemd. De 62-jarige oud-
boekhouder was vroeger vele jaren actief 
als vrijwilliger bij de kerk en de plaatselijke 
voetbalclub. maar sinds een paar jaar is hij 
bijna fulltime vrijwilliger: ‘werkweken van 30 
tot 35 uur’ maakt hij, als voorzitter van wat de 
dagelijkse leiding van het dorp wordt genoemd. 
Dit driekoppige team coördineert alle veertien 
bewonersinitiatieven, zoals de aanleg van een 
speelparkje (dat al gerealiseerd is), burenhulp-
project DörpsZörg, een kunstproject, ver-
betering van woningen, het openen van een 
‘ontmoetingspunt’, en het opzetten van een 
museum voor religieuze geschiedenis. 
In Ulrum was het qua winkels vroeger een 
levendige boel, vertelt noorda. ‘Ooit hadden 
we hier vijf bakkers, drie kruideniers, een bank, 
een politiebureau, een postkantoor en nog veel 
meer. Dat zijn we kwijtgeraakt. maar daar heb-
ben we zelf aan meegedaan hoor. We moesten 
allemaal zo nodig ergens anders winkelen, 
mobiel als we waren geworden. Je hoort mij 
dan ook niet zeggen: och och wat erg dat het zo 
gelopen is. maar het is wel een gegeven. En de 
verwachting is dat de bevolking voorlopig blijft 
krimpen. Dat heeft natuurlijk invloed op het 
woongenot en stelt mensen voor de vraag of 
ze hier nog kunnen blijven wonen als ze straks 
oud zijn.’  

Vertrouwen 
In 2010 wilde een aantal bewoners niet langer 
afwachten wat de gemeente voor Ulrum in 
petto had. Overleg met de gemeente over 
dorpsplannen had in de jaren daarvoor bar 
weinig opgeleverd. Ulrum besloot daarom zelf 
een plan op tafel te leggen. En met succes: zoals 
gezegd gaven gemeente en provincie er in 2013 
hun fiat aan, en werd een bedrag van 1,5 miljoen 
euro uitgetrokken voor deze ‘pilot’.  

Toen noorda in 2005 ‘boventallig’ was gewor-
den door een fusie en niet vlot weer aan de 
slag kwam, besloot hij huisman te worden (zijn 
vrouw werkt nog wel) en werd hij vrijwilliger 
in een verpleeghuis voor demente ouderen 
in Winsum. In 2011 werd hij door een actieve 
plaatsgenoot ‘besmet’ met enthousiasme voor 
het dorpswerk.  
mensen vragen hem soms: ‘moet je nu al weer 
voor het dorp bezig?’ Het werk laat hem inder-
daad moeilijk los. Het geeft hem veel ener-
gie om spil te zijn in een experiment dat ook 
landelijk de aandacht trekt van bestuurders 
en onderzoekers. ‘Eerder bepaalde de overheid 
wat er ging gebeuren, en stond je bij voorbaat 
met de hakken in het zand’, legt noorda uit. 
‘natuurlijk is de overheid nog steeds in beeld, 
maar dan meer in een faciliterende en regis-
serende rol. Ook heb je te maken met financiële, 
juridische en ruimtelijke kaders. Daarnaast 
staan PvdA-gedeputeerde marianne Besselink, 
GroenLinks-wethouder Herwil van Gelder en 
ambtenaren van provincie en gemeente ons 
graag bij met goede raad. Wij ervaren hier dan 
ook dat burgerparticipatie en overheidspartici-
patie prima hand in hand kunnen gaan.’  
‘Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. En 
wederzijds respect en begrip’. Daar komt het op 
aan, volgens noorda. ‘Ulrum is echt een voor-
beeld voor het nieuwe organiseren.’ 

Zwartkijkers 
Voor roelof noorda ging er een wereld open, 
zegt hij, door de manier waarop in Ulrum aan 
dorpsvernieuwingen wordt gewerkt. ‘Je kunt, 
als je wilt, veel meer voor elkaar krijgen dan je 
denkt. En de kijkjes in de keuken van de over-
heid en andere betrokken organisaties zoals 
woningcorporatie Wierden en Borgen zijn heel 
leerzaam. Je leert waarom dingen soms gaan 
zoals ze gaan, je leert wat elkaars mogelijkhe-
den en beperkingen zijn.’  
naar schatting driehonderd inwoners, onder 
wie ook jongeren, leveren op een of andere 
manier een actieve bijdrage aan de lokale 
projecten: als lid van de dagelijkse leiding, als 
bestuurslid van Dorpsbelangen of binnen een 

Projectleider Petra de Braal in de voormalige winkel  
waar diverse partijen aan oplossingen voor het dorp werken.
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van de thematische werkgroepen. Er haken 
weleens mensen af, er is weleens gedoe, er is 
weleens iemand beledigd. maar over het geheel 
genomen overheersen trots en plezier, aldus 
noorda. ‘Alleen de samenwerking tussen de 
sportclubs komt niet van de grond. Daar vindt 
iedereen zijn eigen toko zó belangrijk. Daar 
snap ik niks van.’ 
Onder de niet-actieven in het dorp bevindt zich 
een groep van ongeveer vijftig ‘zwartkijkers’. 
noorda: ‘Die willen niets doen maar hebben wel 
commentaar. Daar probeer ik boven te staan.’  
Gevraagd wat hij de belangrijkste voorziening 
vindt om het leven in Ulrum plezierig te houden, 
noemt hij geen fysieke plek. ‘Voor mij is leef-
baarheid: samen ergens voor willen gaan.’ 

Genegenheid 
Wat opvalt in het verhaal van noorda, is dat hij 
met veel genegenheid over de overheid praat. 
Dezelfde mildheid klinkt door als Petra de Braal 
over haar ervaringen met Ulrum vertelt. De 
Braal, 43 jaar, rode bril, blauw leren jasje, is 
opgeleid als cultureel antropoloog. Bij de start 
van Project Ulrum 2034 is zij door de gemeente 
en de woningcorporatie aangesteld als project-
leider.  
Petra de Braal volgt de theoretische discussies 
over de participatiesamenleving op de voet en 
probeert daar kennis aan toe te voegen vanuit 
de praktijk. Ze werkt vanuit Zeeuws-Vlaan-
deren aan lokale projecten verspreid over het 
land en ook in het buitenland. Voor Ulrum heeft 
ze een werkwijze bedacht waarbij overheden 
en andere professionals op een ongebruikelijke 
manier worden betrokken. Zo ontvangt het 
dorp in het appartement boven de voorma-
lige interieurzaak logees met verschillende 
achtergronden. Doen die deskundigen nor-
maal gesproken de kantoren van de provincie, 
gemeente en woonstichting aan; nu werkt en 
leert iedereen mee ‘op locatie’, vertelt De Braal. 
niet alleen worden de bewoners, de betrokken 
overheden en andere partners op deze manier 
geassisteerd; de professionals nemen verwor-
ven inzichten ook mee ‘naar huis’ om die ver-
volgens ook elders te kunnen toepassen. ‘Dat is 

een onderdeel van mijn aanpak: klein beginnen 
en daarna opschalen’, zegt De Braal die zelf elke 
maand vijf dagen in Ulrum woont en werkt.  
 
Logisch 
Het pleidooi van socioloog Evelien Tonkens  
voor ‘gecombineerde participatie’ onderschrijft 
De Braal van harte. ‘met zogeheten burger-
initiatieven heb ik niet zoveel. Ik ben geïnteres-
seerd in samenwerking tussen verschillende 
individuen: inwoner, ambtenaar, bestuurder, 
corporatiemedewerker, landschapsarchitect.  
Al die mensen, met hun eigen verantwoordelijk-
heden, deskundigheid en belangen, zetten we 
rond heldere opgaven bij elkaar.’  
Wat ze eigenlijk doet, vervolgt ze, is ‘mensen 
een andere rol geven dan ze gewend zijn. Dat 
is voor iedereen heel leuk. En ook lastig soms 
natuurlijk. Dit is geen hosannaverhaal’.  
Wat ze ook doet: ‘De vaak wat verborgen 
kracht van mensen om mee te denken en mee 
te doen aanspreken, en al die kracht verbinden.’ 
Voor De Braal is het niet meer dan normaal dat 
mensen zelf belangrijk zijn bij het oplossen van 
de problemen die ze in hun omgeving ondervin-
den. ‘Ik vind dat logisch. maar velen waren dit 
een beetje vergeten.’  
Dat er door verschillende partijen serieus met 
bewoners wordt meegedacht, vindt ze al net zo 
logisch. Het maakt bovendien dat de Ulrum-
mers zich ‘gedragen’ voelen, merkt De Braal. 
‘Het geeft mensen vertrouwen in elkaar en in 
hun eigen kunnen.’ 
Van sociale druk om de handen uit de mouwen 
te steken, is in het dorp geen sprake, denkt 
ze. ‘meedoen is op basis van wie wil en kan. En 
Ulrum is nog groot genoeg om redelijk anoniem 
te kunnen zijn; je wordt er niet op aangekeken 
als je niet actief bent.’  
Wel is er de druk van een deadline: ‘We kregen 
twee jaar om te bewijzen dat we met die 1,5 
miljoen euro de beoogde projecten kunnen 
uitvoeren. Het is hard werken maar er gebeurt 
daardoor ook veel.’  
Als ik vraag wat zijzelf het mooiste resultaat 
vindt, tot nu toe, zegt ze: ‘Ik word heel blij van 
kleine dingen. Dat er hier altijd iemand met 

een doosje eieren op me wacht als ik weer een 
weekje kom. Dat je iemand heel fier op de fiets 
ziet wegrijden bij dit pand, na een vruchtbaar 
overleg. Of na een bijgelegd meningsverschil.’  
Ze schiet vol. ‘neem me niet kwalijk, maar voor 
mij zijn dat ook metertjes van succes, naast 
grotere dingen natuurlijk, zoals de regeling die 
we hier hebben ontwikkeld voor het verduur-
zamen van particuliere woningen. Die kan zo 
worden overgenomen door andere gemeenten.’

Tot slot 
Bewoners, bestuurders, beleidsmakers en an-
dere professionals die gezamenlijk zoeken naar 
duurzame oplossingen voor het dorp, dat blijkt 
de kern te zijn van Project Ulrum 2034. Geboren 
als burgerinitiatief uit onvrede met een destijds 
slome overheid, kwamen al snel andere partijen 
in beeld. Het is nog de vraag hoe alle ideeën 
zullen uitpakken en wat het krimpende Ulrum 
hiermee uiteindelijk opschiet, maar alleen al het 
samenwerken lijkt mensen creatief, wijzer en 
gelukkiger te maken.  
‘Doe-het-zelven’ van burgers blijkt in Ulrum net 
als bij veel andere sociale initiatieven maar ge-
deeltelijk aan de orde. ‘Positief en constructief 
meewerken aan het beleid van de gemeente De 
marne’, zo vatten de deelnemende bewoners 
hun taak zelf op, aldus een dorpsdocument. Dit 
laat er geen misverstand over bestaan dat zelfs 
bovengemiddeld actieve burgers verwachten 
dat een ‘hogere laag’ de leiding neemt.  
Samenleven zoals samenleven bedoeld is. Als 
het al zo is, dat Project Ulrum 2034 dát laat zien, 
dan is het bij de gratie van drie dingen die in de 
huidige tijd van financiële krapte, prestatiemo-
raal en drukke levens niet vanzelfsprekend zijn: 
dat bepaalde burgers zich structureel kunnen 
en willen inzetten voor het dorp, dat er geld is 
uitgetrokken voor een professionele bege-
leider/verbinder, en tot slot: dat provincie en 
gemeente nauw volgen wat er gebeurt, ruime 
financiële middelen verschaften en de eindver-
antwoordelijkheid dragen.  
De overheid verdween niet echt uit Ulrum. 
Integendeel: ze was waarschijnlijk nog nooit zo 
betrokken. ◆

Zou ‘de wetenschapper’ een bijzonder mensenras zijn? Deze ge-
dachte kwam bij me op toen men tijdens mijn sollicitatiegesprek 
bij de RUG maar bleef doorvragen: ‘maar hoe ga je dan om met 
die lastige wetenschappers, hoe overtuig je ze dan?’ Ik kreeg een 
bijzonder beeld van de universiteit. Blijkbaar betekent het werken 
voor de universiteit dat je zou moeten kunnen omgaan met weten-
schappers die eigenwijs zijn, niks willen en vooral niet te overtui-
gen zijn door niet-wetenschappelijk personeel. Tja, ook ik had ooit 
W.F. Hermans gelezen, maar zo erg zou het toch niet in werkelijk-
heid zijn? 
Toen ik in september 2012 begon als speerpunt-directeur bij de RUG 
kreeg ik de opdracht een bestaand onderzoeksinstituut, het insti-
tuut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid, om te vormen tot 
de organisatie voor Sustainable Society dat in 2011 door de rector 
magnificus was aangekondigd als het derde speerpunt van de RUG, 
naast Healthy Ageing en Energy. Een denktank van professoren 
onder leiding van socioloog rafael Wittek, boog zich over de vraag 
wat het precieze onderwerp van Sustainable Society moest zijn. 
Vraagstukken rond grote maatschappelijke veranderingen (‘transi-
ties’) vormen de kern, kwam daaruit naar voren. 
na menig kennismakingsgesprek met RUG-wetenschappers uit de 
sociale wetenschappen en geesteswetenschappen was mijn con-
clusie: wetenschappers zijn inderdaad bijzondere mensen. Onder-
zoeker zijn is niet een baan die je uitvoert, je bent het met je hele 
wezen. Vaak zie je in organisaties dat medewerkers hun identiteit 
ontlenen aan hun werk, bij wetenschappers zie je juist dat ze hun 
identiteit stoppen in hun werk. De passie is de kracht van de weten-
schap. 
Een deel van mijn opdracht is om de rijkheid van onderzoek binnen 
de RUG zichtbaarder te maken en het belang ervan voor de samen-
leving beter te laten zien. In de huidige nationale discussie over de 
toekomst van wetenschap speelt relevantie een grote rol. Ik heb 
het echter liever over impact. Door complexe vraagstukken vanuit 
meerdere disciplines te benaderen ontstaan vernieuwende inzich-
ten die van grote waarde kunnen zijn voor overheden, bedrijven 

en kennisinstituten. ‘Kunnen zijn’ schrijf ik, want er lijkt een gat te 
gapen tussen wetenschap en samenleving. 
Terug naar de wetenschapper. naast de grote passie kom ik ook  
regelmatig een blinde vlek tegen bij wetenschappers. Er lijkt koud-
watervrees te zijn voor de wereld buiten de universiteit. Weten-
schappers willen eerst met grote mate van waarschijnlijkheid 
aantonen dat iets daadwerkelijk zo is, voordat ze zich mengen in 
actuele discussies. Toch zie ik juist in dat laatste een belangrijke 
kans als het gaat om de toekomst van wetenschap, zeker bij Sustai-
nable Society-onderwerpen. 
nu de andere kant van het verhaal. Die wereld buiten de universiteit 
heeft in veel gevallen vrij weinig besef van de schat aan informatie 
die de universiteit in huis heeft. Zeker, we zien de RUG als belang-
rijke organisatie in het noorden, het is een grote werkgever en we 
zouden de universiteit niet graag uit onze regio zien verdwijnen. 
maar maken politici, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en 
ga zo maar door, wel voldoende gebruik van de beschikbare kennis? 
Ook hier lijkt huiver een rol te spelen. Past een bepaald onderzoeks-
resultaat wel bij de politieke lijn? En wat moet een techneut met 
aandacht voor de rol van menselijk gedrag en acceptatie? Soms 
komt het in de praktijk niet helemaal uit om de beschikbare kennis 
in te zetten. Het veelal ontbreken van een uitnodigende houding 
bij externe organisaties die de wetenschappelijke kennis juist heel 
goed zouden kunnen absorberen, helpt de wetenschapper niet om 
over genoemde kloof heen te komen. 
Sustainable Society werkt als netwerkorganisatie met alle tien 
faculteiten samen. We stimuleren wetenschappers verder te kijken 
dan alleen het onderzoek. Zo geven we trainingen om project-
samenwerking op te zetten en helpen we met het organiseren van 
expertmeetings waarbij onderzoekers en deskundigen uit andere 
organisaties, zoals de politie, woningcorporaties of het maatschap-
pelijk werk, met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke 
dilemma’s. Op vele manieren hopen we de impact van onderzoek 
te vergroten – lokaal, regionaal, Europees en mondiaal. Waarbij we 
wetenschappers graag laten stralen in hun eigen kracht. ◆

TEKST 
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Hoe gebruiken en ervaren ouderen de openbare ruimte 
in hun wijk? Dat is het onderwerp van het promotie-
onderzoek van Debbie Lager van de Faculteit ruimte-
lijke Wetenschappen van de RUG. Een vraag die ze al 
wandelend onderzoekt. En waar we al wandelend over 
praten. nu steeds meer ouderen langer thuis wonen en 
hun actieradius beperkt wordt tot de directe omgeving, 
is het belangrijk om erachter te komen hoe die ouderen 
de wijk gebruiken en welke betekenis de buurt voor hen 
heeft. 
Debbie en haar copromotor Bettina van Hoven hebben 
voor het interview een wandeling uitgezet door Corpus 
den Hoorn. Dat het regent, daar malen ze niet om. 
‘Dat hoort bij veldonderzoek’, zegt Bettina, gehuld in 
regenpak en wandelschoenen. Onze eerste stop is het 
winkelcentrum aan het Overwinningsplein. Onder de 
luifel van een modezaak schuilen we voor de bui. ‘Dit 
plein is een belangrijke plek voor ouderen in de wijk’, 
zegt Bettina. Er zijn veel voorzieningen wijst ze, ‘kijk 
hier een winkel voor hoortoestellen, daar een opticien, 
een apotheek, een supermarkt. En die kapper aan de 
overkant is ook heel belangrijk, daar voelen ouderen 
zich thuis, de kapper heeft altijd tijd voor een praatje.’ 
Ook de kledingzaak waar we voor staan is duidelijk ge-
richt op oudere klanten. Twee dames zitten binnen aan 
een tafeltje. ‘Die hebben we speciaal voor jou geregeld’, 
zegt Bettina lachend, ‘om ons verhaal te onderstrepen’.

Het Overwinningsplein is ook qua inrichting een pret-
tige plek voor ouderen. Het is ruim, overzichtelijk en 
er staan bankjes waar je kunt zitten om uit te rusten 
of een praatje te maken. Dat klinkt logisch, maar is het 
niet. Het nabijgelegen Helperplein bijvoorbeeld, is niet 
ingericht op ouderen, die moeten zich met hun rollators 
tussen geparkeerde auto’s door wurmen. Dat geeft een 
gevoel van onveiligheid. ‘De plek nodigt bepaald niet 
uit om anderen te ontmoeten. Terwijl contact en het 
maken van een praatje erg belangrijk zijn voor ouderen’, 
zegt Debbie. ‘De mensen met wie ik door de wijk wan-
delde, waren trots om mij te laten zien hoeveel praatjes 
ze maakten onderweg. Ook groeten wordt belangrijk 
gevonden.’
 
Buitengesloten
Wij slaan de hoek om en lopen naar het Proathoes aan 
het noord-Willemskanaal. Dit kunstwerk, een uitkijk-
plek over de dijk en het water, is bedoeld als ontmoe-
tingsplek voor alle mensen uit de wijk. Daar horen 
ouderen dan zeker niet bij, concludeert Debbie als we 
uiteindelijk in het kunstwerk zijn geklommen. Het hob-
belige asfaltpad is misschien nog te nemen, maar het 
modderpad over het grasveld en zeker de steile nauwe 
opgang van het kunstwerk is een brug te ver voor 
iemand die niet goed ter been is. Petronella, een van de 
deelnemers aan het onderzoek en 89 jaar oud, was zeer 

rePortAGe

Wandelwijsheid

Als je de moeite neemt om door de ogen van ouderen naar een 

woonwijk te kijken, zie je allerhande obstakels die je anders nooit 

opvallen. Een wandeling door de Groninger wijk Corpus den Hoorn 

toont aan dat leefbaarheid soms in een klein stoepje zit. 
TEKST
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►  De kapper is belangrijk 
voor de ouderen in 
Corpus den Hoorn: men 
heeft er altijd tijd voor 
een praatje.
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Als u uit eten gaat, vraagt u zich dan wel eens af of dat eigenlijk wel uit 
kan? Of verheugt u zich meer in een gezellig samenzijn met een lekker 
hapje en drankje in een aangename omgeving? Ik vermoed dat laatste.  
Anders wordt het wanneer we vanuit een organisatie iets onderne-
men. Dan hebben we vaak te maken met een bureaucratisch regel-
systeem dat in haar streven naar efficiency belangrijke kwaliteiten 
lijkt te vergeten. Denk maar aan de berichten over leerkrachten die 
verdrinken in administratief werk, zorgbehoeftigen die nauwelijks 
meer gedoucht worden of naar het toilet geholpen kunnen worden, en 
de soms kille administratieve benadering van mensen die slachtoffer 
zijn van de gaswinning in het noorden.  
Dit probleem van kwaliteitsverlies is alomtegenwoordig; ook bij beslui-
ten rond de toekomst van onze energievoorziening en het verduurza-
men van onze wereld worden oplossingen vooral beoordeeld op finan-
ciële efficiency. natuurlijk komen andere waarden in discussies ook 
aan bod, maar het eind van het verhaal is meestal dat het wel ‘uit moet 
kunnen’. Ik ben er van overtuigd dat dit financiële efficiency-denken 
een welhaast fundamentalistisch geloof is dat veel schade aanricht, en 
uiteindelijk ons voortbestaan bedreigt.

Handige taal
Om dit te veranderen moeten we eerst begrijpen waarom het effici-
ency-denken zo aantrekkelijk is. Dit begint bij de vaststelling dat het 
steeds lastiger wordt om overzicht te houden als een organisatie of 
probleem groter wordt. Als je dan in staat bent om het probleem in 
stukjes op te knippen, kun je groepen mensen verantwoordelijk maken 
voor een deel. En om een overzicht te houden van het geheel kun je data 
verzamelen over hoe elke groep presteert. Daarbij is geld een handige 
kwantitatieve taal om te berekenen hoe goed de hele organisatie draait 
en wat de bijdrage van verschillende groepen is aan het geheel.  
Spreadsheets (digitale rekenbladen) maken het ons gemakkelijk om 
steeds grotere organisaties te controleren. Zolang de bestuurders zich 
bewust zijn van de beperkingen van deze informatie gaat dit goed. Het 
probleem begint wanneer bestuurders uit het oog verliezen dat een 
goede sturing niet slechts op cijfers gebaseerd zou moeten zijn maar 

om een verbindende en kwalitatieve blik vraagt: een blik op de toe-
komst die we graag willen, of het nu de gezondheidszorg, de energie-
voorziening, onze mobiliteit of het onderwijs betreft. 

Zeezeilers
Aan het net gestarte University College Groningen (UCG) denken we 
samen met onze studenten na over ‘grote problemen’ en hoe we een 
toekomst op een betere manier kunnen vormgeven. Ons uitgangs-
punt is dat veel maatschappelijke vraagstukken complex en daardoor 
fundamenteel onzeker zijn. Veel partijen, vaak met eigen belangen en 
perspectieven, beïnvloeden elkaar op een zodanige manier dat het pro-
ces vaak niet te overzien is. Daarnaast kunnen er allerlei toevalligheden 
in het spel zijn. Dit betekent dat het onmogelijk is om met rekenkundige 
modellen betrouwbaar te voorspellen hoe de toekomst er uit gaat zien. 
Juist dan is de ontwikkeling van een kwalitatieve visie op waar we naar 
toe willen belangrijk.  
Door inzichten vanuit de wetenschap, de kunsten en het ondernemer-
schap te combineren kan een brede, frisse kijk op mogelijke toekomsten 
ontstaan. Verder kunnen we een ingewikkelde kwestie beter benaderen 
als zeezeilers dan als buschauffeurs. Waar een lijnbus een vooraf vast-
gesteld traject rijdt en het vrij precies te voorspellen is wanneer welke 
halte wordt aangedaan, vraagt zeezeilen een heel andere benadering. 
Hier stel je een doel, zorg je ervoor dat je goed snapt hoe je schip werkt, 
bereid je je als team voor op verschillende mogelijke problemen (storm, 
materiaalpech) en eenmaal onderweg pas je je aan, aan telkens veran-
derende omstandigheden.
Op dezelfde manier kijken we als UCG naar maatschappelijke vraag-
stukken. Door het opstarten en meewerken aan regionale projecten in 
bijvoorbeeld de zorg, de energiesector en de stadsontwikkeling, pro-
beren we een betere manier van sturing te ontdekken en een nieuwe 
generatie academici op te leiden die het oude efficiency- denken achter 
zich heeft gelaten. Hard nodig in deze tijd! ◆

nieuwsgierig naar de principes en projecten van het UCG? mail dan 
even met w.jager@rug.nl; twitter: @GCSCS_ruG
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verontwaardigd dat ze niet in het kunstwerk 
kon komen, vertelt Debbie. Deze oude dame 
voelde zich buitengesloten. Daar sta je als mo-
biele dertiger of veertiger niet zo snel bij stil. 
De methode om met mensen door de wijk te 
lopen is belangrijk voor het onderzoek. Oude-
ren vinden het leuk om de wijk te laten zien en 
erover te vertellen. Bovendien loop je naast 
elkaar, zegt Debbie, en hoef je elkaar niet de 
hele tijd aan te kijken. Dat praat gemakkelijker. 
En omdat de oudere de onderzoeker rondleidt, 
is de verhouding gelijkwaardiger. mensen ver-
tellen dan ook meer. 
En je ziet direct wat obstakels zijn. ‘Zo blijkt het 
helemaal niet zo gemakkelijk te zijn om met een 
rollator te lopen; je moet hem met twee handen 
besturen. Tegelijkertijd lopen met een paraplu 
of een hond is bijna onmogelijk’, vertelt Bettina.

Bankjes
Op papier klinkt Corpus den Hoorn als een pret-
tige wijk voor ouderen: ruim opgezet en groen. 
maar de praktijk wijst anders uit. Het kan 

nogal troosteloos en saai zijn. De straten zijn 
uitgestorven, ook op deze doordeweekse don-
derdagmiddag. Jongeren zijn aan het werk, er is 
niemand om een praatje mee te maken. Daarom 
is het Overwinningsplein dus zo belangrijk; dat 
geeft een beetje leven in de brouwerij. Een van 
de respondenten was vroeger heel tevreden 
met haar kleine tuintje, maar is nu jaloers op 
een vriendin die aan het plein woont. Daar is 
altijd wat te zien. 
We gaan rechtsaf de Hippocrateslaan in, steken 
de Paterswoldseweg over en lopen vervolgens 
tussen lage flats door. Bettina wijst op de 
plantsoenen tussen de flats. Gras en verder 
niks; geen mogelijkheid om elkaar te ontmoe-
ten. met een paar kleine ingrepen kun je dat al 
veranderen. Een pad erdoor, een paar bankjes. 
Zo simpel kan het zijn. Dat geldt ook voor de 
stoep voor de flats aan de Boerhaavelaan, wijst 
Debbie. ‘Als je met je rollator vol boodschap-
pen hier de stoep op wilt, heb je een probleem, 
want er is geen opgang. Ja, 25 meter verderop. 
De mensen die deze wijk hebben ontworpen, 

hebben geen idee hoe ver 25 meter is voor een 
oudere met een rollator.’
Heeft ze nooit de neiging om de gemeente te 
bellen en te wijzen op de onmogelijkheden van 
de wijk voor ouderen? nee, zegt Debbie een 
beetje verbaasd. ‘Ik wil een wetenschappelijk 
stuk schrijven over hoe je anders over deze 
dingen kunt denken. Concrete voorbeelden, 
zoals deze stoep, zijn daarin niet zo zinvol. 
maar we presenteren de uitkomsten van het 
onderzoek wel aan verschillende partijen, 
waaronder de gemeente.’ ‘Wij willen bijdragen 
aan bewustwording, vult Bettina aan. ‘Laten 
zien hoe belangrijk het dagelijkse leven in de 
eigen buurt is voor wijkbewoners. We zouden 
willen dat planologen de wijk ingaan en praten 
met de mensen voor ze een ontwerp maken. 
Veel planologen zijn jong, blank en mobiel. Die 
hebben geen idee. Op basis van ons onderzoek 
kunnen we algemene aanbevelingen doen. En zo 
kunnen we de samenleving helpen.’ ◆

Bettina van Hoven en Debbie Lager op het Overwinningsplein. 
Met hun wandelinterviews verlaten ze de gangbare paden 
van de wetenschap.
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Petra en roby gingen in de Indische Buurt in 
Groningen wonen, op drie hoog. Het was een nette 
flat met een balkonnetje op het westen. Voor het 
eerst samenwonen, allebei een opleiding in het 
welzijnswerk, stage lopen: een leuke, spannende 
tijd. Een mooi plekje is het ook, aan een park, waar-
doorheen af en toe mensen in sportkleren achteruit 
wandelen. Dat schijnt goed te zijn. 
Al na een paar dagen merkten ze dat ze luidruchtige 
onderburen hadden. Harde muziek, schreeuwen, 
ruzies, zo te horen. Toen ze een keer aanbelden om 
er wat van te zeggen, werd er wat geïrriteerd gere-
ageerd. Bij de volgende keren aanbellen werden de 
reacties agressiever. De deur werd dichtgesmeten, 
een keer stormde de onderbuurman hen in het por-
tiek achterna. ‘Het is niet hoe je met elkaar omgaat,’ 
zegt roby. 
In gesprekken met wooncorporatie Lefier en wel-
zijnsclub Lentis erbij leerden ze dat het een jong  
stel was, ongeveer hun eigen leeftijd, en verslaafd 
aan alcohol en drugs. Ze hadden een kind dat was 
ondergebracht bij een pleeggezin. Hij was uit zijn 
huis gezet nadat hij de buurman met een hamer  
was aangevallen. De gesprekken hielpen niets.  

Het kabaal hield aan. In het portiek kreeg Petra in 
het voorbijgaan een schouderduw. Soms slaat de 
buurman zomaar met een hamer tegen het plafond. 
Het gaat nu twee jaar aan. met oud en nieuw kon-
digde de buurman op Facebook aan brand te willen 
stichten met vuurwerkbommen. Vanaf het balkon 
kregen Petra en roby vuurwerk naar hun hoofd 
gegooid. Soms komt de politie, als het beneden  
escaleert. Op de deur van de benedenburen zitten 
de afdrukken van de stormram. 

Hartklachten
Woonoverlast is de dichtstbijzijnde vorm van over-
last. Het raakt je op de plek waar het leven ver-
trouwd en veilig zou moeten zijn: thuis. Juist waar 
je ‘tot jezelf’ moet komen, de basis van het leven 
buiten de deur, is het niet meer uit te houden, dank-
zij die klojo’s aan de andere kant van de muur. 
Je kunt er ziek van worden, zegt michel Vols. ‘Je kunt 
hartklachten krijgen, hoge bloeddruk. Je gaat eerder 
dood. Je voelt je niet alleen slachtoffer van de buur-
man maar ook van falende instanties. Je vertrouwen 
in de maatschappij is weg. Je krijgt depressies. Je 
wordt er geen leuk mens van ook.’

Ziek van de buren 
TEKST

BErT nIJmEIJEr

IntervIew

Aan de rechtenfaculteit van de RUG, en ver daarbuiten, doet Michel Vols onderzoek 

naar antisociaal gedrag en overlast in al zijn verscheidenheid: ‘van gezeur tot 

terreur’. Mensen die hun buren tergen, moet je als het even kan niet uit hun huis 

zetten, zegt hij. ‘Dat is geen duurzame oplossing.’ Maar wat werkt wel? 

► Jurist Michel Vols
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‘ In steden is het probleem 
groter dan op het land,  
in huurhuizen groter dan 
in de koopsector’

Vols is jurist en overlastdeskundige. Aan de rechten-
faculteit van de RUG, en ver daarbuiten, onderzoekt 
hij antisociaal gedrag en overlast in al zijn verschei-
denheid. Het is een geweldig onderzoeksgebied, 
geweldig breed, zegt hij. Het blijft altijd nodig, net als 
de brandweer: hoeveel je ook doet aan onderzoek, 
preventie, welke maatregelen je ook neemt, over 
honderd jaar is er nog steeds overlast. 
Overlast is wat mensen overlast vinden. ‘Wat voor 
jou overlast is, is het voor mij niet. Het is erg subjec-
tief.’ Soms is het gezeur, maar een wetenschapper 
kan niet de ene vorm wel en de andere niet serieus 
nemen. 
mensen kunnen overgevoelig zijn, last hebben van de 
fluitende vogeltjes, van het leven zelf. ‘Een brom-
mend koffiezetapparaat, een fontein in de tuin. Of de 
buurman fluit altijd een irritant liedje.’ Geluidsover-
last, poepende huisdieren en schreeuwende buren 
vindt iedereen vervelend. ‘Drugs, geweld, mensen die 
hoofddoekjes afrukken, camera’s op mensen richten. 
Ik hou me met alles bezig, van gezeur tot terreur.’ 
Overlast is een fijn verjaardagsonderwerp, zeker als 
je er zelf geen last van hebt. Het doet het goed op 
tv: burenruzies, vervuilde huizen. Iemand verzamelt 
gebruikte luiers, stouwt zijn huis vol met gevonden 
troep. De eerste reactie is: weg met deze mens, uit 
huis ermee. maar zo los je het probleem niet op, zegt 
Vols, je verplaatst het alleen. 

Tuigdorpen
In woononderzoek zegt 6 procent van de nederlan-
ders veel en 13 procent soms last van hun directe 
buren te hebben. In steden is het probleem groter 
dan op het land, in huurhuizen groter dan in de 
koopsector. Vols deed onderzoek in new York, de 
Bronx, in Bristol, São Paolo, Puerto rico, in no go 
area’s. Overlast in Hongkong: van het balkon ge-
gooid afval, varkens in het trappenhuis. 
Overal doen zich dezelfde dilemma’s voor: je wilt 
buren beschermen tegen hun kwelgeesten, maar 
mensen niet dakloos maken. new York heeft huur-
overeenkomsten van een week, je wordt er zonder 
pardon op straat gezet. In nederland kan alleen de 
rechter tot uithuiszetting beslissen. 
Uit huis zetten is geen duurzame oplossing. ‘Je 
maakt mensen dakloos, verdiept het probleem.’ De 
buren zijn van de ellende af, terwijl de overlastge-

vers hun nieuwe buren het leven zuur maken. Je 
geeft mensen een stempel waar ze hun leven lang 
niet meer vanaf komen, en hun kinderen ook. Bo-
vendien duurt het jaren voor iemand uit huis wordt 
gezet, terwijl één dag terreur al een eeuwigheid kan 
lijken. 
Je moet het bont hebben gemaakt voor je uit huis 
wordt geplaatst. In nederland betreft het ongeveer 
vijftienhonderd gevallen per jaar, zegt Vols. Onder-
tussen wordt het overlastprobleem groter, door de 
extramuralisering van de geestelijke gezondheids-
zorg en het streven naar zelfredzaamheid.  
Sommige steden richten ‘asodorpen’ op, voor men-
sen die ‘niet crimineel genoeg voor de cel, maar te 
gevaarlijk voor de buurt’ zijn, in de woorden van de 
rotterdamse wethouder Joost Eerdmans. Uit Dene-
marken komen de Skaeve Huse, ‘scheve’ huizen, voor 
wie een gewone buurt te recht is. De nederlandse 
‘tuigdorpen’ zijn niet hetzelfde, al was het maar 
omdat de negatieve kwalificatie in de Deense naam 
ontbreekt. In nederland is verhuizing naar zo’n con-
tainerdorp een straf. De bewoners blijven altijd tuig. 
Als ze er al ooit uit komen, is het met een nog lager 
zelfbeeld dan ze al hadden. 
Het is een lastige, zo niet onoplosbare kwestie. 
Containerdorpen zijn niet de manier, zegt Vols. maar 
wat dan wel? moeten Petra en roby dan met hun 
horrorburen opgescheept blijven? Wat doe je met 
de onverbeterlijken, met wie niet te praten valt, die 
niet willen en kunnen veranderen? Vols gelooft daar 
niet in. ‘Zelfs een worm kun je een trucje leren.’
 
Gedragsaanwijzing
In Engeland heb je de gedragsaanwijzing, waarbij de 
rechter een op de specifieke overlast gerichte maat-
regel oplegt. Die grijpt diep in de privésfeer in. De 
hond moet weg, je moet verplicht tien kilo afvallen, 
mag geen baggy trousers meer aan of dat ene liedje 
niet meer fluiten. De antisocial behaviour orders 
worden publiek gemaakt op bushokjes en biervilt-
jes, die door de betrokkenen als trofeeën worden 
gekoesterd. 
De ASBO’s werken: in 60 procent van de gevallen 
stopt de overlast. Een nadeel is dat ze nogal bevoog-
dend zijn. ‘Je mag niet meer zingen onder de douche, 
geen luide seks meer hebben. De overheid komt wel 
heel ver achter de voordeur.’ 
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In new York hebben ze de problem solving 
justice. De rechtbank geeft de keuze: naar de 
cel of naar de hulpverlening. De afspraken 
worden vastgelegd in een contract, het soci-
aal netwerk wordt erbij betrokken.  
Je zou de Engelse gedragsaanwijzing met de 
new Yorkse oplossing moeten combineren, 
zegt Vols: een probleemgerichte aanpak, in 
combinatie met hulpverlening en afspraken, 
zonder de Britse naming & shaming. 
Een goed idee is een cursus wonen. Die be-
staat. Koken, schoonmaken, rekening houden 
met de buren. ‘Als je het leest, denk je: wat een 
grap. maar overlastveroorzakers hebben die 
basisvaardigheden vaak niet.’

Sociale teams
Bij één overlastadres zijn veel instanties be-
trokken. Het is de woningcorporatie die actie 
onderneemt, na klachten van omwonenden. 
Bellen, bezoeken, praten. De wijkagent gaat 
mee, hulpverleners van verschillende kunne. 
In de stad Groningen werken ze samen in 
‘sociale teams’. 
Peter Draaisma is ‘politieregisseur’ van het 
Veiligheidshuis in Groningen, één van de part-
ners in overlastsituaties. Hij treft woonover-
last van kwaad tot erger: van harde muziek 
tot treiteren, op de ramen kloppen, met 
eieren gooien, spullen over de schutting, een 
vuilnisberg in de tuin, kraaien en ratten, tot de 
escalatie, waarin mensen elkaar te lijf gaan of 
met een honkbalknuppel de ruiten inslaan. 
In zo’n geval wordt een multidisciplinair 
team samengesteld en een plan van aanpak 
gemaakt. Elk geval is anders. Je kunt de oplos-
singen helaas niet opzoeken in een handboek 
overlast. Het lijkt ook alsof elke gemeente 
woonoverlast op zijn eigen manier aanpakt. Er 
is weinig gestandaardiseerd. 
Draaisma verwees mij naar woonconsulent 
Lisette Dijkma van woningcorporatie nijestee, 
die elke dag met de ‘complexe casuïstiek’ te 
maken krijgt. Ik tref Dijkma en haar collega 
Yvonne Kooistra op het nijestee-kantoor in 
Groningen. Ze hebben inderdaad een dagtaak 
aan woonoverlast, zeggen ze. Vijf nijestee-

medewerkers zijn bezig met wat er in 13.000 
woningen allemaal verkeerd gaat. 
Ze maken onderscheid tussen één op één-
overlast en de situatie dat verschillende 
buren klagen over één adres. Het eerste geval 
komt het meest voor, en is ook het lastigst te 
bewijzen. Het is vaak het ene woord tegen het 
andere. 
De eerste raad van nijestee is: spreek eerst 
zelf de overlastgever eens aan, of het wat 
zachter kan, of zijn hond ergens anders zijn 
behoefte kan doen dan voor de deur van 
klager. Is dat stadium gepasseerd, dan komt 
Dijkma of Kooistra langs, vaak samen met de 
wijkagent, om beide partijen te spreken. ‘Over 
het algemeen verandert er wat in de situatie 
als je op bezoek gaat,’ zegt Dijkma. Bewoners 
hebben hun hart kunnen luchten of voelen 
zich gewaarschuwd, doen het een tijdje wat 
rustiger aan. 
 
Tweede kans
Het valt ze op dat er andere vormen van 
overlast bij zijn gekomen, zoals overlast van 
psychiatrische patiënten of dementerende 
ouderen. Psychiatrische patiënten lijken min-
der snel te worden opgenomen en na behan-
deling sneller naar hun woning terug te gaan. 
Ouderen blijven langer thuis wonen, soms zo 
lang dat het eigenlijk niet meer kan. Ze vervui-
len, laten het gas aan, zien geen verschil meer 
tussen dag en nacht. 
Het streven is altijd om er samen uit te ko-
men, dat iedereen kan blijven wonen waar hij 
woont. Bij burenruzies kan alleen bemiddeld 
worden, zegt Dijkma. Ze zijn van kinderniveau 
soms: hij deed dit, en toen deed ik dat. ‘Je moet 
oppassen dat je geen partij kiest, een van 
beide gelijk geeft. Dat is eigenlijk nooit zo. De 
waarheid ligt bijna altijd in het midden.’
Pas in allerlaatste instantie, als er echt niks 
meer aan te doen is, kijken ze of verhuizen een 
optie is. Een uithuisplaatsing komt bij nijestee 
drie à vier keer per jaar voor. Er moet sprake 
zijn van langdurige, extreme overlast, je moet 
een dossier hebben opgebouwd. De rechter 
werpt bezwaren op. nijestee heeft een twee-

de kansbeleid: een uitgezette overlastgever 
krijgt op voorwaarden een huis bij een andere 
corporatie. En soms, als hij ook zijn tweede 
kans heeft verspeeld, krijgt hij een derde. 

In juni vorig jaar kregen Petra en roby bericht 
van Lefier, dat hun onderburen moesten 
verhuizen. Kort daarop bleek de onderbuur-
vrouw zwanger. Het is nu januari. De buren 
wonen er nog steeds. misschien mag je een 
hoogzwangere vrouw niet zomaar verhuizen, 
zegt Petra. Daar zijn vast regels voor. En het is 
kennelijk niet makkelijk om een huis voor ze te 
vinden. ‘misschien zoeken ze een huis waar-
van de buren zelf ook lawaai maken.’ ◆

‘ Een goed idee is een cursus wonen.  
Die bestaat echt’
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 ‘Sta in je kracht.’ ‘Succes is een keuze!’ We kennen allemaal de slogans 
voor een succesvolle carrière of een inspirerend(er) leven. maar hoe 
kijkt een wetenschapper aan tegen de juichverhalen van zelfbenoem-
de motivatietrainers, leiderschapsdeskundigen en managementgoe-
roes? 
‘met een gezonde dosis scepsis natuurlijk’, zegt Thomas Kowalewski 
grinnikend. De Duitse socioloog promoveerde onlangs aan de RUG 
op een onderzoek naar de effecten van de trainingen van misschien 
wel de ‘oppergoeroe’ der managementgoeroes: de (in 2012 overleden) 
Amerikaan Stephen Covey. 
Want hoe populair diens boek ‘The seven habits of highly effective 
people’ en de daarvan afgeleide trainingen en seminars ook zijn, voor 
een wetenschapper blijft de vraag: werkt het ook echt? Om dat uit 
te zoeken, dook Kowalewski in de (wetenschappelijke) literatuur en 
kwam daarbij tot een verrassende ontdekking. ‘Er zijn wel veel suc-
cesverhalen te vinden, maar wetenschappelijk onderzoek naar Covey 
was er eigenlijk nooit gedaan.’ 
Tot nu toe dan, want Kowalewski kreeg de bijzondere mogelijkheid 
om de training uitgebreid te toetsen bij een organisatie die al langer 
door sociologen van de RUG wordt gevolgd: Jeugdhulp Friesland, een 
zorgorganisatie die kinderen en jongeren met diverse problemen 
begeleidt. 
Inmiddels oud-bestuursvoorzitter Gabriël Anthonio van Jeugdhulp 
Friesland was uitermate benieuwd wat de effecten op zijn organisatie 
zouden zijn. ‘Vaak investeren organisaties miljoenen in cultuurver-

anderingen, leiderschapsontwikkeling, zelfsturing en ga zo maar 
door. maar veel van die trajecten lopen vast of verdampen onder een 
nieuwe tijdgeest’, stelt Anthonio, die ook Lector in Leadership and 
Change management is, aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden. 
Volgens hem zijn bestuurders vaak niet nieuwsgierig genoeg of zelfs 
bang voor de uitkomsten van een onderzoek naar wat ze binnen hun 
organisatie allemaal in gang hebben gezet. ‘maar we moeten juist 
meer willen leren en begrijpen van hoe organisaties werken en func-
tioneren, want het gaat te vaak mis’, stelt Anthonio, die samen met 
de RUG-hoogleraren sociologie rafael Wittek en Siegwart Lindenberg 
het onderzoek van Kowalewski heeft begeleid.
Wittek beaamt dat het in bedrijven en organisaties vaak niet goed 
gaat. ‘Een hoge werkdruk, veel ziektemeldingen; in veel organisaties 
is het eenrichtingsverkeer. mensen moeten vaak langer doorwerken 
om targets te halen of orders binnen te slepen, maar daar staat niets 
tegenover.’ 
Effectiviteit wordt door bedrijven te vaak gezien als een kostenpro-
bleem, stelt de hoogleraar. ‘En om de kosten naar beneden te krijgen 
moet de productiviteit omhoog. Daarvoor worden dan allerlei instru-
menten ingezet. Overwerken, een prestatiebonus. maar dat heeft 
vaak een hoge prijs.’ 

Perfecte omstandigheden
Hoe mensen beter (en dus effectiever) kunnen samenwerken bin-
nen organisaties, is een van de onderwerpen binnen het onder-
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Duurzaam 
samenwerken

Leidinggevenden kijken niet graag naar de effecten van bijvoorbeeld 

personeelstrainingen. Dat is raar, vindt Gabriël Anthonio, lector van Stenden 

Hogeschool en oud-bestuursvoorzitter van Jeugdhulp Friesland. Zelf liet hij 

binnen deze zorginstelling een uniek sociologisch onderzoek doen. 
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zoeksprogramma Sustainable Cooperation, 
een onderdeel van het RUG-speerpunt Sustai-
nable Society. ‘De vraag is hoe je samenwer-
king in een team niet alleen tot stand brengt 
maar ook in stand houdt, duurzaam maakt’, 
zegt Wittek.  
‘nu zie je vaak dat medewerkers bij een nieuw 
project erg enthousiast zijn, maar na verloop 
van tijd tegen allerlei nadelen aanlopen. Hun 
privéleven gaat lijden onder de werkdruk, ze 
durven geen ‘nee’ meer te zeggen.’ Duur-
zaamheid binnen organisaties behoort echter 
uit te gaan van wederkerigheid, beklemtoont 
de hoogleraar. ‘Het is immers ook in het 
belang van een bedrijf dat medewerkers goed 
in hun vel zitten, bijvoorbeeld door training of 
bijscholing.’
Zo bezien zijn ook de ‘zeven eigenschap-
pen’ van Stephen Covey een poging om een 

bijdrage te leveren aan een duurzamere 
samenleving. In zijn boek pleit hij voor een 
meer coöperatieve vorm van samenwerken en 
een andere manier van leiding geven, waarbij 
niet alleen wordt gekeken naar de (financiële) 
belangen van organisaties maar ook naar die 
van de medewerkers. 
Het onderzoek bij Jeugdhulp, waar de training 
en de effecten van Covey van begin tot eind 
konden worden gevolgd, ziet Wittek dan ook 
als een lot uit de loterij. niet alleen vanwege 
de match in de ‘duurzame’ uitgangspunten, 
maar ook vanwege de perfecte omstandighe-
den waaronder het onderzoek kon plaatsvin-
den. Zo volgde de helft van de medewerkers 
de training, terwijl de andere helft diende als 
controlegroep. Daardoor konden de effecten 
optimaal worden beoordeeld. ‘Een dergelijk 
onderzoeksdesign is zeer zeldzaam in de so-

ciologie. Je moet die normaal zoeken met een 
loep’, vertelt de hoogleraar bijna jubelend.

Stress
Persoonlijk leiderschap ontwikkelen, beter 
met stress om kunnen gaan. Je tijd efficiën-
ter indelen. Eerder aan de bel trekken als je 
tegen je grenzen aanloopt. Sneller met frisse 
ideeën (durven) komen. Als leidinggevende 
beter luisteren naar wat er op de werkvloer 
wordt gezegd; de doelstellingen van Covey zijn 
behoorlijk ambitieus. maar hoe meet je of die 
doelen ook daadwerkelijk worden gehaald?
Dat is best ingewikkeld, erkent Kowalewski. 
Want hoe bepaal je of iemand efficiënter 
wordt? Het is niet voor niets dat Covey de doe-
len in zijn boek zo algemeen houdt, stelt de on-
derzoeker. ‘Het is immers niet zo concreet als 
een communicatietraining, waarbij je na afloop 

Froukje Offinga in overleg op het kantoor 
van Jeugdhulp Friesland in Leeuwarden.
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kunt vaststellen of iemand een klant beter te woord staat.’
Kowalewski formuleerde voor zijn onderzoek daarom een 
aantal concrete punten waarvan verwacht mocht worden dat 
die door de training bij Jeugdhulp zouden verbeteren. mede-
werkers moesten bijvoorbeeld vragenlijsten invullen over hun 
tevredenheid met hun baan, over hun werk-thuisbalans, en de 
mate waarin zij zich voelden passen bij de organisatie. 
En wat bleek, aldus de socioloog: de medewerkers van Jeugd-
hulp waren bijna allemaal uitermate positief over de training 
van Covey. Zo’n 90 procent zei er wat aan te hebben, niemand 
was negatief.

Waardenkaartjes
Froukje Offinga kan dat beamen. Op het hoofdkantoor van 
Jeugdhulp Friesland in Leeuwarden vertelt ze enthousi-
ast over haar ervaringen met de training. ‘Ik heb nog vaak 
Coveyaanse gedachten’, zegt ze lachend. Offinga is binnen 
Jeugdhulp pedagogisch medewerker A. Dat wil zeggen dat ze 
een team hulpverleners coacht, een deels ook zelf met jonge-
ren werkt. 
‘Wat je bij Covey leert over persoonlijk leiderschap, zelf de 
regie nemen, dat begint met waarden en normen’, vertelt ze. 
‘Hoe zorg je ervoor dat je niet over je eigen grenzen heengaat? 
Daarvoor moet je soms eerst bepaalde paradigma’s loslaten. 
We hebben het altijd druk menen we, maar daar kun je ook 
op een andere manier naar kijken. Door je daar bewust van te 
worden, kun je je gedrag veranderen.’
Offinga werkt met een aantal collega’s in Drachten op een 
groep van negen jongeren in de leeftijd van vijftien tot negen-
tien jaar. De kinderen kampen vaak met psychiatrische pro-
blemen of een moeilijke gezinssituatie. In een zorghuis wordt 
hen geleerd hoe ze (weer) zelfstandig kunnen functioneren. 
‘Dat gaat vaak om heel basale dingen. Eten koken, opruimen, 
de was doen of een kasboek bijhouden.’
Door Covey is het team van hulpverleners anders gaan 
werken, merkt Offinga. ‘We hielden erg vast aan bepaalde 
ideeën, omdat iets nou eenmaal zo hoorde. Zo hanteren we 
op de groep de regel dat als een van de jongeren spijbelt van 
school, hij de rest van de dag op zijn kamer moet blijven. maar 
waarom eigenlijk? Omdat het zo hoort, werd dan gezegd. 
maar dat snappen die kinderen niet. Je moet ze de onderlig-
gende waarde uitleggen: ze worden gestraft om het spijbelen 
niet leuk te maken.’
Ook voor zichzelf heeft ze veel aan Covey gehad. ‘In de trai-
ning moesten we bijvoorbeeld met waardenkaartjes aange-
ven wat echt belangrijk voor je is. Je maakt daarmee als het 
ware een persoonlijk statuut, waar je naar moet leven.’ 

Offinga had toen nog niet haar huidige A-functie. Ze twijfelde 
of ze niet meer beleidsmatig bezig wilde zijn. ‘Soms kan het 
tollen in je hoofd. ‘Is dit het nou?’, denk je dan. Zo’n training 
geeft je een leidraad: ik heb het zelf in de hand. En het geeft 
ook richting. Voor mij werd duidelijk dat ik meer met visie 
bezig wilde zijn. Daar kan ik meer van mezelf in kwijt.’ 

Rotte vis
Onderzoeker Kowalewski en begeleider Wittek herkennen 
veel in de reactie van Offinga. ‘De training doet zeker iets 
met mensen’, zegt Wittek. ‘Het is een soort evaluatie van 
je huidige leven. Dat kan emotioneel zijn en heel diep gaan. 
Het raakt aan het fundament van je bestaan als mens en als 
werknemer. Het is soms zelfs zo sterk dat mensen zeggen: ik 
stop met mijn werk en ga iets anders doen.’
Ook bij Jeugdhulp Friesland is het voorgekomen dat mensen 
na de training van Covey tot de conclusie kwamen dat ze 
niet meer bij de organisatie pasten, zegt Jozef de Fretes. Hij 
was, als trainer bij de interne Jeugdhulpacademie, een van de 
medewerkers die door het FranklinCovey-instituut werden 
opgeleid om de seven habits-training te geven. ‘Wij hebben 
steeds gezegd: volg je eigen kompas. Ga doen wat je passie is. 
maar ja, wie gaan er meestal weg? De goeien. En hoe vang je 
dat als organisatie dan weer op?’
De Fretes wijst daarbij ook op alle veranderingen in de zorg. 
‘Wij willen kinderen helpen, ze veiligheid en perspectief 
bieden. maar we hebben wel te maken met een veranderende 
samenleving. Burgers, en dus ook gezinnen, moeten steeds 
meer zelf doen. Dat vraagt van ons een andere mindset, een 
andere manier van kijken. Wij moeten niet zozeer hulp bieden, 
maar kijken naar wat mensen zelf kunnen. Dat vraagt van 
onze medewerkers dat ze klanten proberen te begrijpen en 
vragen stellen. Ik zeg altijd: wij vinden niks, wij vragen.’ 
Die Coveyaanse omslag in denken is echter niet voor ieder-
een even gemakkelijk te maken, zegt De Fretes. ‘Sommige 
medewerkers zijn er nog niet aan toe, die blijven reactief. Je 
kunt mensen wel een manier van denken aanreiken, maar ze 
gebruiken die pas als ze er klaar voor zijn. Ik krijg best wel 
eens de vraag van een medewerker: “Ik ben net bij een vader 
geweest en die maakte me uit voor rotte vis. Hoe pas ik Covey 
nu toe?”’

Eerder ziek
Op de sociologiefaculteit in Groningen onderkent onderzoe-
ker Kowalewski de tegenstrijdige effecten van de training 
van Covey. ‘Heel globaal gezien is er een aantal resultaten 
waaruit naar voren komt dat de effectiviteit van mede-

werkers is verhoogd. maar andere resultaten 
roepen op zijn minst vragen op en zijn best 
opmerkelijk.’
neem bijvoorbeeld het hoge ziekteverzuim. 
Daar wilde Jeugdhulp met behulp van Covey 
wat aan doen. ‘maar uit de analyse blijkt dat er 
bij de groep die de training heeft gevolgd geen 
afname is van het ziekteverzuim, terwijl dat 
bij de controlegroep wel het geval is.’
Kowalewski heeft daar wel een verklaring 
voor. ‘Door de training leren mensen eerder 
hun grenzen aan te geven. Ze zullen zich dus 
ook eerder ziek melden.’ Een negatief effect 
dus, of misschien toch juist positief, schetst de 
onderzoeker. Want medewerkers die sneller 
op de rem trappen, zullen wellicht minder snel 
een burn-out krijgen, waardoor ze veel langer 
uit de running zouden zijn. ‘misschien dat het 
zo op de lange termijn toch een positief effect 

heeft en mensen uiteindelijk minder klachten 
hebben, maar dat blijkt niet uit mijn gegevens. 
Daarvoor is vervolgonderzoek nodig.’ 
nog zo’n onbedoeld effect betreft de tevre-
denheid van de medewerkers met hun baan. 
‘Je zou verwachten dat die toeneemt, maar dit 
was helemaal niet zo. Er was na de training 
juist sprake van minder tevredenheid over het 
werk.’ Een mogelijke verklaring ligt in de kern 
van Coveys zevenstappenplan, het persoon-
lijke missiestatement, zegt Kowalewski. Want 
daarin moeten medewerkers schetsen wat in 
hun leven de perfecte situatie zou zijn. ‘En het 
is niet waarschijnlijk dat de realiteit daaraan 
voldoet.’

Tijdsconflicten
Ook het onderdeel dat het meest is gericht op 
effectiviteit, namelijk hoe medewerkers beter 

kunnen omgaan met de beschikbare tijd, roept 
vragen op, zegt de onderzoeker. ‘Er zit een 
heel sterke time-management-component in 
de training. Je krijgt tools aangereikt om je dag 
beter in te delen en zo tijdsconflicten op te 
lossen. Het blijkt dat mensen door de training 
veerkrachtiger zijn na een periode waarin ze 
problemen hebben om de tijd tussen werk en 
thuis goed te verdelen. maar aan de hoeveel-
heid werk-thuisconflicten zelf verandert 
verder niets.’ 
Begeleider Wittek knikt: ‘Het probleem bij 
deze voorbeelden is: wat was nu eigenlijk het 
doel? Is de organisatie echt effectiever gaan 
werken? Het is mooi dat mensen leren dat ze 
belangrijke zaken eerst moeten doen. maar 
het helpt niet als je daardoor een collega 
afwimpelt die net zijn hart ergens over wil 
luchten. Dan zien ze je al snel als egoïstisch.’ ◆

‘De training 
is een soort 
evaluatie van 
je huidige 
leven’ 

RUG-onderzoeker Thomas Kowalewski en zijn 
begeleider, hoogleraar sociologie Rafael Wittek.
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na een studie orthopedagogiek en een jaar werken in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, kreeg ik de kans om een promotie-onderzoek te 
gaan doen aan de rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn studie had 
ik al de eer gehad om extra ervaring op te doen met wetenschappelijk 
onderzoek, tijdens een zogeheten honourstraject. Daardoor was ik 
enthousiast geworden over de wetenschap, maar werd voor mij ook 
duidelijk dat ik graag onderzoek wilde doen dat kan helpen de maat-
schappij te verbeteren.  
Het onderzoek dat ik momenteel uitvoer, draait om de sociale integra-
tie van mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen, vooral 
degenen met een ernstige verstandelijke (en meervoudige) beper-
king, en mensen met een verstandelijke beperking en gedrags- en/of 
psychiatrische problematiek, zijn jarenlang buiten de maatschappij 
gehouden. Ze woonden in instellingen die vaak in de bossen verscholen 
lagen. Tegenwoordig zijn de meeste mensen met een licht verstandelij-
ke beperking en een deel van de mensen met een matig verstandelijke 
beperking meer betrokken bij het leven en werken in de maatschappij. 
Echter, de groep met een ernstige verstandelijke beperking en met 
een gedrags- en/of psychiatrische problematiek is nog steeds niet of 
amper onderdeel van de samenleving.  
nog steeds komt het voor dat het verhuizen van mensen met een ver-
standelijke beperking naar een woonwijk wordt tegengehouden door 
bewoners die op dat moment nog geen goed beeld hebben van hun 
mogelijke nieuwe buurtgenoten. Er valt dan ook nog veel te verbete-
ren rond de integratie van mensen met een verstandelijke beperking, 
onder meer op het gebied van voorlichting.

Ontmoetingen
Gelukkig zijn er ook successen te noemen. Het eerste deel van mijn 
onderzoek heeft zich bijvoorbeeld gericht op de ‘omgekeerde inte-
gratiewijk’ in Drachten. Wat eerst een instellingsterrein was van 
zorgorganisatie Talant, is omgevormd tot een woonwijk. De ongeveer 
tweehonderd mensen met een verstandelijke beperking zijn daar blij-
ven wonen en een groep van ongeveer tweehonderd mensen zonder 
verstandelijke beperking heeft zich er nieuw gevestigd. In heel neder-
land bestaan er hooguit tien van zulke wijken. 
In de wijk in Drachten zie je dat de mensen met een verstandelijke 
beperking, hoe complex hun problematiek ook is, onderdeel kunnen zijn 

van de wijk. Hoe dit eruit ziet is natuurlijk afhankelijk van de problema-
tiek en mate van beperking. In ieder geval zijn er (mogelijkheden voor) 
natuurlijke ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstan-
delijke beperking. Hierbij zijn juist al de oppervlakkige contacten zoals 
groeten en een kort praatje belangrijk. 
Die sociale integratie gaat uiteraard niet vanzelf. Voor deelname aan 
de maatschappij en voor het maken van contact, zijn mensen met een 
verstandelijke beperking voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
begeleiders en vrijwilligers. Op hun rol richten wij daarom ons onder-
zoek. Zo willen we weten wat belemmerende en bevorderende facto-
ren zijn met betrekking tot hun rol binnen de sociale integratie. 

Meedenken
Soms staat wetenschappelijk onderzoek ver van de praktijk af of 
brengt het ondanks interessante resultaten weinig verandering in de 
maatschappelijke werkelijkheid teweeg. Daarom vind ik juist onder-
zoek dat dicht bij de praktijk blijft erg waardevol. Je kunt direct iets 
betekenen, een situatie kan sneller worden aangepast.  
Verder vind ik het belangrijk om niet alleen managers van zorginstel-
lingen maar ook begeleiders, familieleden en andere direct betrokke-
nen actief te laten meedenken in het onderzoek, bijvoorbeeld over het 
gebruik van de resultaten: juist hun kennis en ervaringen maken dat 
zij hier een goede kijk op hebben. Het maakt bovendien veranderingen 
ook beter mogelijk.  
Uiteindelijk hoop ik dat er door het onderzoek dat ik doe kennis ont-
staat die eraan bijdraagt dat de integratie van mensen met een ver-
standelijke beperking optimaal wordt bevorderd. Het zou fantastisch 
zijn als we op den duur een samenleving krijgen waarin mensen met 
en zonder een verstandelijke beperking naast elkaar wonen en elkaar 
accepteren en waarderen. Daartoe is het niet alleen belangrijk dat de 
mensen met een verstandelijke beperking adequaat begeleid worden 
en dat er voldoende vrijwilligers zijn om sociale integratie mogelijk 
te maken. Het vraagt ook om een tolerantere houding van mensen 
zonder een verstandelijke beperking. We zouden meer naar mogelijk-
heden moeten kijken dan naar beperkingen. Waarbij het wel belangrijk 
is om realistisch te blijven. Te hoge verwachtingen zorgen sneller voor 
teleurstellingen en zullen de sociale integratie dus alleen maar belem-
meren. ◆

De vrije wil is hot. Dat is eigenlijk heel erg jammer. De maatschappij heeft 
veel meer aan filosofische inzichten over verantwoordelijkheid. De eenzij-
dige aandacht voor de vrije wil is echter niet te wijten aan een obsessie 
van filosofen. Ook de geïnteresseerde leek vindt ‘vrije wil’ veel span-
nender dan ‘verantwoordelijkheid’. Dick Swaab en Victor Lamme hebben 
bijvoorbeeld tijdenlang volle zalen getrokken overal in het land. 
Vrije wil en verantwoordelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Zon-
der vrije wil, zo wordt vaak gedacht, kan er geen sprake zijn van verant-
woordelijkheid. Ik wil niet zeggen dat deze gedachte onzinnig is. maar we 
moeten het onderwerp verantwoordelijkheid niet volledig laten gijzelen 
door vragen over de vrije wil. 
De politiek pleit voor een participatiemaatschappij waarin mensen hun 
verantwoordelijkheid nemen. Die discussie kunnen we plat slaan door te 
stellen dat mensen dat niet kunnen omdat ze geen vrije wil hebben. Veel 
zinniger is het om na te denken in welke mate mensen in staat zijn ver-
antwoordelijke keuzes te maken. Daar is een diepgravende filosofische 
analyse voor nodig die niet in de wielen wordt gereden door het hobby
horse van de vrije wil.

Moreel begrip
De Britse filosoof Peter Strawson vroeg zich een halve eeuw geleden af 
wat de consequenties zouden zijn van het niet bestaan van de vrije wil. 
Stel je voor: alles wat je doet wordt volledig bepaald door je opvoe-
ding en je omgeving. En die zijn op hun beurt te verklaren in termen 
van psychologische en sociale processen, wellicht in combinatie met 
allerlei fysische en biologische wetten. Als dit ontdekt zou worden – 
filosofen denken al een paar millennia na over deze mogelijkheid – zou 
dit dan betekenen dat niemand meer verantwoordelijk gehouden zou 
worden voor wat hij of zij doet? Strawson gelooft van niet.
Dat Strawson een punt heeft valt te illustreren aan de hand van hoe 
we met de verantwoordelijkheid van kinderen omgaan. Kinderen hou-
den we nog niet volledig verantwoordelijk voor wat ze doen. Volwas-
senen (meestal) wel. Dit alledaagse onderscheid heeft niets te maken 
met de vraag of alles wat we doen door externe krachten wordt 
bepaald, maar is terug te voeren op het feit dat kinderen slechts in 
beperkte mate in staat zijn om de consequenties van hun handelen te 
overzien en om afwegingen te maken op basis van moreel begrip van 
de voor- en nadelen van hun keuzes. 

Volwassenen hebben dat begrip (vaak) wel. Als die iets verkeerds doen, 
dan verwijten we het hen daarom ook. Kennelijk biedt het vermogen 
tot moreel begrip voldoende basis voor het toeschrijven van ver-
antwoordelijkheid. Dat doet het zelfs als we geen absolute vrije wil 
zouden hebben.

Slimme truc
Dit wil niet zeggen dat we de individuele verantwoordelijkheid van 
volwassenen moeten verabsoluteren. Volgens mij is dit precies wat 
er in de politieke discussie over de participatiemaatschappij gebeurt. 
Het is een slimme retorische truc om deze term te gebruiken. Wie is er 
nu tegen participatie? En iedereen moet toch zijn of haar verantwoor-
delijkheid nemen? De keerzijde van zoveel aandacht voor individuele 
verantwoordelijkheid is echter dat we mensen die geen verantwoorde-
lijke keuze hebben gemaakt laten barsten. Heb je een operatie nodig die 
voor jou onbetaalbaar is, dan is dat jouw probleem: dan had je maar een 
uitgebreidere polis moeten kiezen.
Ik wil niet zeggen dat dergelijke redeneringen altijd de plank misslaan. 
Waar ik wel voor pleit is dat politici rekening houden met de voorspel-
bare nadelige gevolgen van een grote nadruk op eigen verantwoor-
delijkheid. Het zijn toch vaak de rijkere en/of slimmere mensen die er 
weinig last van hebben. Denk ook aan het leenstelsel voor studenten. 
Waarom, zo luidt de achterliggende gedachte, zouden mensen die niet 
studeren moeten betalen voor de opleiding van iemand die ze niet eens 
kennen – voor wie ze dus geen verantwoordelijkheid dragen? 
Op dit punt is de retorica van de verantwoordelijkheid doorgeslagen.  
We moeten ook aandacht hebben voor rechtvaardigheid in onze samen-
leving. Daarom is het belangrijk niet alleen in termen van verantwoor-
delijkheid na te denken, maar ook de voorspelbare nadelige gevolgen 
van beleidsmaatregelen voor bepaalde bevolkingsgroepen mee te  
nemen. Laten we onze maatschappij zo inrichten dat de gevolgen daar-
van voor iedereen acceptabel zijn. De participatiemaatschappij heeft 
de vrije wil niet nodig. maar de nadruk op eigen verantwoordelijkheid 
mag niet ten koste gaan van rechtvaardigheid. ◆
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Op de klassieke gevel van het Praedinius Gymnasium 
prijkte eind 2013 opeens de tekst ‘roken is heerlijk’. 
De woorden werden omsloten door een rouwband. 
Het ging hier om een kunstzinnige ‘interventie’ van de 
vijfde klas van deze middelbare school in het centrum 
van Groningen, uitgevoerd in samenwerking met de 
moderne- kunstgalerie Sign. De actie was ludiek en 
prikkelend bedoeld maar viel niet in goede aarde bij de 
eigen directie, herinnert Imka Buurke zich. 
De docente beeldende vorming op het Praedinius, vindt 
de stekelige reactie van de directie veelzeggend. ‘Ik heb 
hier een rector die nota bene klassieke talen gestu-
deerd heeft’, vertelt ze, ‘maar hij herkende onze bedoe-
ling helemaal niet. De volgende dag is de tekst meteen 
verwijderd.’  
Kunstenaars vergroten dingen uit, draaien ze om, halen 
ze uit elkaar, vervolgt Buurke. ‘Binnen het kunstvak 
geef je leerlingen daar inzicht in. maar de werkwijze 
van kunstenaars wordt door de samenleving dus niet 
altijd gewaardeerd of begrepen.’

Bestaansrecht
Het voorval illustreert, aldus Buurke, de lastige 
positie van het cultuuronderwijs en specifiek de 
kunstzinnige vakken. ‘Wij moeten ons bestaansrecht 
altijd beargumenteren’, zegt ze. ‘maar ook al sta je 
daar best sterk in, dan nog: schooldirecties nemen je 
verhaal vaak niet serieus en dan wordt er bezuinigd 
op jouw vak. Je krijgt minder uren, er wordt minder 
waarde gehecht aan jouw cijfers, klassen worden sa-
mengevoegd. Ik ken zelfs collega’s die in het manage-
ment zitten en tegen leerlingen zeggen: “O, jij hebt 
Aardrijkskunde en Tekenen op hetzelfde moment 
gepland? Ga maar Aardrijkskunde doen. Tekenen kun 
je makkelijk in je vrije tijd.”’ 
Wat Buurke beschrijft, is een belangrijke ontstaans-
reden van het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’, in 
2010 opgetuigd door Barend van Heusden, hoogleraar 
Cultuur en Cognitie aan de rijksuniversiteit in Gro-
ningen. ‘De reden is dat veel docenten in het veld niet 
meer goed kunnen verwoorden – noch voor zichzelf, 
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‘Zonder 
cultuuronderwijs 
krijg je zombies’ 

De kunst- en cultuurvakken staan in een laag aanzien. Terwijl goed 

cultuuronderwijs de basis is van een evenwichtige samenleving, vindt 

RUG-hoogleraar Barend van Heusden. ‘Het helpt leerlingen een zelfbeeld 

op te bouwen, en je zelfbeeld bepaalt hoe jij je gedraagt.’

IntervIew

► Barend van Heusden
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noch voor de leerlingen, noch voor het veld eromheen: de 
maatschappij, de ouders – waarom het cultuuronderwijs 
uit belangrijke vakken bestaat’, zegt hij.  
Van Heusden denkt daarbij niet alleen aan de kunstzin-
nige vakken – muziek, Tekenen, Drama – maar ook aan Ge-
schiedenis, nederlands, maatschappijleer en de moderne 
talen. ‘Kijk naar wat er met Geschiedenis gebeurt in het 
voortgezet onderwijs. Daar wordt steeds minder ruimte 
aan gegeven. En waarom zou je talen doen? Al die vakken 
hadden en hebben een legitimiteitsprobleem tegenover 
het geweld van de technische en natuurkundige vakken.’

Reflecteren
In de ogen van Barend van Heusden is het cultuuronder-
wijs niks minder dan de grondslag van een evenwichtige 
samenleving. ‘Absoluut, absoluut’, benadrukt de hoog-
leraar, gezeten in zijn werkkamer waarvan de ramen 
uitkijken op de Oude Kijk in ’t Jatstraat. ‘Ik denk sowieso: 
als je het over een duurzame samenleving hebt, dan heb 
je het over onderwijs. Dat kan niet anders. Dat is één ding. 
Daarna zou je kunnen vragen: wat hebben zo’n samenle-
ving en cultuuronderwijs met elkaar te maken? naar mijn 
gevoel heeft cultuuronderwijs drie pijlers. Dat is het hele 
idee van ons onderzoek. De eerste pijler is: mediavaardig-
heden. Je leert leerlingen om een medium goed te beheer-
sen: dat kan muziek zijn, dat kan bij dans het lichaam zijn, 
dat kan taal zijn in literatuur of drama. Je leert die dragers 
van cultuur te beheersen.  
De tweede pijler is verbeelding. Cultuuronderwijs is onder-
wijs in verbeelding. Als je een samenleving wilt ontwik-
kelen, moet je over verbeelding beschikken. Anders kun 
je nooit bedenken hoe je de samenleving wel of niet wilt 
hebben. Verbeelding is een fundamenteel vermogen. Een 
samenleving zonder verbeelding verkalkt.’ 
‘De derde pijler is misschien wel de belangrijkste: cul-
tuuronderwijs is onderwijs in wat wij hebben genoemd 
‘cultuur over cultuur’. Het gaat om vakken die in feite hun 
bestaansrecht ontlenen aan het feit dat ze vormen van 
reflectie zijn. Kunst is een vorm van reflectie, filosofie, 
burgerschapskunde en geschiedenis zijn vormen van 
reflectie. Dus het gaat altijd om het nadenken over cultuur. 
Ik denk dat dat voor een duurzame samenleving misschien 
wel het meest wezenlijke is: dat mensen in staat zijn om 
op hun eigen cultuur en op die van anderen te reflecteren, 
en wel in zoveel mogelijk vormen: artistiek, journalistiek, 
wetenschappelijk en ook politiek. Zonder die reflectie krijg 
je zombies.’

Zelfbeeld
Van Heusden: ‘Eén van de vragen die kunstvakdocenten 
heel vaak van leerlingen krijgen, is: Waar is dit goed voor?  
Wat heb ik eraan? En de andere vraag die ze stellen is: 
Waarom moet ik dit boek lezen of dit schilderij bekijken? 
U vindt het wel mooi, maar ik vind het niks aan. Dat is het 
bekende probleem van het esthetisch oordeel. Dan staat 
zo’n docent met de mond vol tanden. Ons theoretisch 
kader geeft op allebei die vragen een antwoord.  
‘Het antwoord op de vraag waarom je dit moet doen is: 
omdat het je helpt om een zelfbeeld op te bouwen, je eigen 
identiteit, en te begrijpen hoe ook anderen een zelfbeeld 
opbouwen. De diepste motivatie is het idee dat jouw 
zelfbeeld bepaalt hoe je je gedraagt. Dus uiteindelijk is 
cultuuronderwijs onderwijs in identiteit, en identiteit ligt 
ten grondslag aan gedrag.  
‘Het tweede wat we zeggen is: kunstwerken functioneren 
om een bepaald zelfbeeld vorm te geven. Zó moet je naar 
kunst kijken, en niet als iets wat mooi of niet mooi is. Je 
moet je afvragen: hoe wordt met dat kunstwerk een zelf-
beeld uitgedrukt? Uiteindelijk heeft iedereen het recht en 
eigenlijk zelfs de taak om een zelfbeeld vorm te geven. Een 
heel mooi voorbeeld op het Praedinius Gymnasium is dat 
ze een project rond Hamlet hebben gedaan. Hamlet drukt 
uit hoe je in het leven kunt staan: twijfelend, niet zeker 
van je zaak. Dat is voor sommigen herkenbaar en voor an-
deren weer niet. Het gaat er dan niet om of je Hamlet een 
mooi toneelstuk vindt. Dat is helemaal geen interessante 
vraag. Het gaat erom of je begrijpt dat Hamlet een bepaald 
zelfbeeld uitdrukt en hoe zich dat verhoudt tot hoe jij je 
eigen zelfbeeld uitdrukt.’ 
In het kader van het RUG-onderzoek organiseerde 
Praedinius-docente Buurke het Hamlet-project samen 
met haar collega’s van Engels en nederlands. Zelf gaf zij 
haar leerlingen een foto-opdracht mee: zij moesten een 
Ophelia-figuur, het door verdriet verteerde personage uit 
het Shakespeare-toneelstuk, in hun eigen omgeving vin-
den en in beeld brengen. ‘Voor mij had dit vooral te maken 
met het reflecteren van de leerling op zijn eigen omgeving. 
Zo’n opdracht leidt dus, vind ik, tot zelfbewustzijn.’

Geestdriftig
Zijn cultuurtheorie had Van Heusden al in 2010 geformu-
leerd. maar de stap van zijn werkkamer naar het chaoti-
sche klaslokaal bleek groot. Twaalf basis- en middelbare 
scholen deden de afgelopen jaren mee in het experiment 
om op basis van zijn ideeën een nieuwe leerlijn te ontwer-

pen en projecten op te zetten waarin meerdere cultuurvakken geza-
menlijk optrekken. ‘Wat ik graag wil, is dat dit een manier van denken 
oplevert’, zegt Van Heusden. ‘Dat is echt het oude idee van: er is niks 
zo praktisch als een goede theorie. Voor mij is het allerbelangrijkste 
dat het denken over cultuuronderwijs beter wordt en niet meer alleen 
gebaseerd is op het enthousiasme van een docent.’ 
niet iedereen liep warm voor zijn ideeën. Het podium voor de discus-
sie werd KunstZone, het tijdschrift voor cultuureducatie. Klachten 
kwamen van meerdere docenten: de theorie zou te complex zijn; het 
kunstonderwijs werd te eenzijdig bekeken vanuit een cognitieweten-
schappelijk perspectief; de kunstvakken werden te makkelijk onder de 
noemer ‘cultuuronderwijs’ geschaard; Van Heusdens ideeën zouden 
vooral goed zijn voor het aanvragen van subsidies en niet zozeer voor 
het lesgeven aan leerlingen. 
Ook Imka Buurke ziet dat niet elke docent even gemakkelijk de vertaal-
slag maakt. Zelf is ze wel geestdriftig. ‘Dit helpt voor de bewustwor-
ding van de docent zelf. Ik had al veel argumenten voor de vakken die 
wij geven, maar ik heb er nu nog meer bijgekregen. naar de directie 
hebben we bovendien zoveel overtuigingskracht gehad dat we het vak 
muziek nu niet meer alleen in jaar één geven, maar ook in jaar twee. 

Bovendien is Drama een nieuw ingevoerd vak geworden in jaar één en 
twee, als een spinoff van dit experiment. Daarnaast hebben we een 
cultuurleerlijn ontwikkeld voor het derde jaar. Dit alles hadden we 
niet voor elkaar gekregen als docenten er niet zelfbewust in hadden 
gestaan.’ 

Handboek
Ook een aantal andere scholen zet de vernieuwing van hun cultuuron-
derwijs wel degelijk door nu het onderzoek in 2014 is afgerond. Boven-
dien wordt ook op Vlaamse scholen proefgedraaid met de theorie en 
heeft het Duitse onderwijs interesse getoond.  
Van Heusden breidt het onderzoek graag uit: hij wil kijken wat het ef-
fect van zijn kijk op cultuuronderwijs is op de leerlingen zelf. ‘Toevallig 
had ik net een gesprek over de mogelijkheden om dat te gaan onder-
zoeken. maar dat kost geld en duurt een aantal jaren.’ Ook schrijft hij 
aan een handboek voor de docentenopleidingen. Een garantie dat het 
gebruikt gaat worden, heeft hij niet. ‘maar dat wil ik ook niet. Voor het 
hele project geldt: docenten moeten er door overtuigd raken. Anders 
moeten ze het ook niet doen. Als ik niet overtuigend genoeg ben, dan 
heb ik het niet goed gedaan.’ ◆

‘ Verbeelding 
is een 
fundamenteel 
vermogen’ 

Tekenles op het Praedinius Gymnasium
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We begraven minder, we cremeren meer. Creme-
ren is schoner, praktischer, goedkoper. Je krijgt de 
restanten netjes in een pot, met een deksel erop. Je 
hebt geen gedoe met een kist, een steen, grafrech-
ten en onderhoud. Je kunt de betreurde meenemen 
naar waar je maar wilt of hem uitstrooien, waarna 
wind en water de rest doen. 
Veel begraafplaatsen zijn in verval. De inkomsten 
lopen terug. Er is weinig ‘natuurlijke aanwas’. Er 
zijn vooral uitgaven, geld dat je bijna letterlijk in de 
grond stopt. Je krijgt het er nooit meer uit. Graven 
vervallen, overwoekeren, verzakken, grafstenen 
breken, tegels barsten. Wat rest is een wat spook-
achtig romantische plek, die met de jaren verder in 
de vergetelheid raakt. 
Prof. Bart ramakers, hoogleraar oudere neder-
landse letterkunde aan de RUG, is met een project 
begonnen dat Levend erfgoed heet, een project ter 
beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord
Nederland. Hij heeft van de NWO, de nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 
een subsidie kregen om het project van de grond te 

krijgen. Er zijn in ons land naar schatting ruim 3500 
begraafplaatsen, waarvan een evenredig deel in 
noord-nederland. 
men cremeert meer, door de secularisering en de 
kosten, zegt ramakers op zijn werkkamer. Een graf 
onderhouden kost moeite. Het vergt zorg, je moet 
erheen, dingen bijhouden. Je koopt de rechten voor 
tien, twintig, dertig jaar. Daarna krijg je bericht, of 
je wilt ruimen of verlengen. Dat kost ook weer geld. 
Gemeenten zitten met grote terreinen die veel 
onderhoud vragen, zegt ramakers. Het zijn vooral 
kostenposten, dode plekken waar de meeste 
mensen nooit komen. Bij de verdeling van schaarse 
middelen krijgen de levenden begrijpelijkerwijs 
prioriteit. 
Levend erfgoed moet een aanzet zijn voor de ont-
wikkeling van een ‘platform’ waarmee gemeenten 
hun begraafplaatsen beheren en dat burgers digi-
taal toegang geeft tot de wereld onder de stenen. 
Een aantal gemeenten, waaronder Oldambt in Gro-
ningen en Aa en Hunze in Drenthe, gaat meedoen. 
Grontmij is private partner. 
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De begraafplaats 
leeft

‘Dodenakkers’ zijn vaak prettige plekken. Bovendien bevatten ze een schat aan 

historische informatie. Maar voor gemeenten wordt dit erfgoed steeds meer een 

financiële last. Om begraafplaatsen duurzaam te maken moet je ze beter inrichten, 

digitaal ontsluiten en samenwerken met vrijwilligers, zegt Bart Ramakers. 

rePortAGe

►  Vrijwilligers op de 
Noorderbegraafplaats 
in Assen.
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Zeldzaam
Het is gek aan begraafplaatsen: er 
zit zoveel verdriet en rouw in de 
grond, maar desondanks zijn het 
prettige plekken. Je vindt er stilte en 
een rust die op andere plekken zeld-
zaam is geworden. Je zou begraaf-
plaatsen anders kunnen gebruiken, 
zegt ramakers, als ontmoet- en 
gedenkplekken, waar je informatie 
zoekt en kunt vinden. Beschouw ze 
als een park, investeer in wandel-
paden, bankjes, groen. 
‘Begraafplaatsen zijn een bron 
van historische kennis. De teksten 
op grafstenen, verwijzingen, de 
grafpoëzie, zeker in het noorden. 
Vooral Groningen heeft een traditie 
van grafgedichten. Het zijn lieux de 
mémoires, plekken waar je je dingen 
herinnert, je familie, voorouders, 
waar je vandaan komt. Je denkt aan 
het gebied, de geschiedenis ervan. 
Het zijn plekken waar mensen, he-
den en verleden bij elkaar komen.’
In het hele land zijn er initiatieven 
van vrijwilligers die onderhoud en 
restauratie van begraafplaatsen op 
zich hebben genomen, zei rama-
kers. Spontaan gevormde clubjes, 
die met eigen bezems, kwasten en 
gieters, en eigen kennis van steen, 
beton en ijzerwerk aan de slag gaan. 
ramakers wist van vrijwilligers in 
onder andere Winschoten, Fin-
sterwolde, Anloo en in Assen, op de 
noorder begraafplaats. Die laatste 
groep was heel actief.
Ik stuurde een e-mail naar Lucas 
A. Ocken, contactpersoon van de 
groep in Assen. Hij belde meteen 
terug. ‘Goedemiddag, met Ocken! 
Kijk, dat zijn berichten waar ik toch 
zo blij van word!’ Hij vertelde over 
de noorder begraafplaats, hoe die 
erbij had gelegen, hoe hij had beseft 
dat hier de aartsvaders van Assen 

lagen. Hoe in amper een jaar tijd 
een bloeiende club vrijwilligers tot 
leven was gekomen, veertig mensen 
sterk. 
 
Verzakte bende
De noorderbegraafplaats ligt aan de 
Kerkhofslaan, vlak bij de Vaart, aan 
de rand van het Asserbos. Op een 
zaterdagmorgen achterin november 
is het er grijs en bar koud. Het ruikt 
naar houtkachels. Het toegangshek 
staat strak in de verf, er staat een 
bord bij met informatie. Achteraan, 
bij het baarhuisje, staat een groep 
mensen bij elkaar. 
Lucas Ocken is een verzorgde heer 
met een pet, een snor en een shawl. 
Hij steekt meteen van wal. ‘Wat je 
hier ziet is de harde kern. Zoals die 
man daar, met dat rode jack. Ik ga 
maar even rond. Zo’n man als Bert 
Boon, een jongen van de binnenstad 
van Assen. Alie Hoekman, nabe-
staande, coördinator belettering. 
Alie is overal inzetbaar. Daar komt 
Giny met de koffie aan. Han van riel, 
de neef van Harm van riel, de VVD’er, 
leermeester van Wiegel. Die ligt 
vooraan.’
Hij kwam hier op een monumenten-
dag, vanuit zijn activiteiten in de 
genealogie. ‘Ik zag een puinhoop, een 
verzakte bende. Hier ligt de Drentse 
elite. Alles wat Drenthe bestuurd 
heeft, ligt hier. Ik kwam Lukas Kwant 
tegen, die daar loopt. Ik zei tegen 
Kwant: dit kán niet.’ Ze mobiliseer-
den iedereen die ze kenden, schakel-
den de media in, en zo kwam de bal 
aan het rollen. 
Om ons heen zijn inderdaad ver-
zakte graven, verweerde, gebroken 
dekstenen, verroeste hekjes te 
zien. Een grindpad, kale bomen, een 
rhododendron. Er zijn ook graven die 
inderdaad zijn opgeknapt, de steen 

weer mooi fris, opnieuw belet-
terd, hekwerken die zijn hersteld en 
opnieuw geverfd. Graven die weer 
jaren meekunnen. 
‘Vrijwilligers melden zich bij mij aan,’ 
zegt Ocken, in het dagelijks leven ‘a 
gentleman of leisure’. Hij hoest, haalt 
een doosje uit zijn jaszak. ‘Sigaar-
tje? Ik vraag: wat kunt u doen? Wat 
wilt u doen? Er is een groenploeg, de 
kwastwerkers, de beletteraars. En 
mensen zoals Giny. Die kan alles. Die 
is hier van de zomer bijna elke dag. 
Die zegt: dit is mijn thuis. Zie je wel, 
daar komt ze weer aanzetten. Een 
gou-den mens.’
De groep gaat bij elkaar staan voor 
een foto, huiverend in de kou, met 
harkjes, bezems en spades voor het 
plaatje. De foto komt in een folder 
voor de VVV, ter werving van nieuwe 
vrijwilligers. In het voorjaar doen 
ze mee met NL Doet! en later met 
de rabo midnightwalk, zaken die 
nieuwe publiciteit opleveren. 
We bekijken het grootste grafmonu-
ment van de begraafplaats, zwart 
neogotisch gietijzer, drie meter 
hoog. Symboliek: uilen, doodskop-
pen. Erbij in de buurt het graf met 
de brievenbus, waar de hemelpost 
in kan. Zoveel graven, betekenis, 
geschiedenis. Ocken pakt nog een 
sigaar. ‘Dit is geen hobby meer. Dit is 
bijna professioneel aan het worden.’ 

Steunpunt
Veel begraafplaatsen zijn niet be-
schermd, zegt Bart ramakers op zijn 
werkkamer. Er staan heel weinig be-
graafplaatsen op de monumenten-
lijst. Onderdelen, individuele graven 
en monumenten, staan soms wel op 
die lijst. maar er is geen beleid, wei-
nig idee over wat we met die 3500 
eeuwige rustvelden aan moeten.  
‘Er is zeker kennis, maar die is nau-Bart Ramakers

‘ Er is weinig idee 
over wat we met 
die 3500 eeuwige 
rustvelden aan 
moeten’
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Wat doe je als mijnbouwkundige en je bent bezorgd dat er op den 
duur niet genoeg hout meer is om de mijngangen te stutten? Juist, dan 
schrijf je een boek. niet over hout maar over bosbouw. Duurzame bos-
bouw wel te verstaan. Dat is teminste wat Hans Carl von Carlowitz 
uit Chemnitz in Saksen deed. Drie eeuwen geleden, in 1713, verscheen 
zijn boek Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und 
Naturmäßige Anweisung zur wilden BaumZucht. Von Carlowitz betrok 
de hele houtketen van stam tot vlam bij zijn verhaal. Zijn boek ging 
niet alleen over het beheren van bossen maar ook over het optimaal 
benutten van hout in de huizenbouw. Het waarschuwde tegen het 
onnodig opstoken van hout. Het riep bosbouwers op geen bomen te 
kappen zonder te zorgen voor nieuwe aanplant voor toekomstige 
gebruikers.  

Volhoudbaarheid
Je zou Von Carlowitz de grondlegger van de duurzame bosbouw kun-
nen noemen en een duurzaamheidspionier in het algemeen. Want het 
kunnen voorzien in de behoeften van huidige èn toekomstige genera-
ties is immers de kern van het hedendaagse begrip duurzaamheid. niet 
iedereen denkt daarbij aan hetzelfde. De term wordt zelfs zo vaak te 
pas en te onpas gebruikt dat het weinigzeggend dreigt te worden. Het 
Zuid-Afrikaanse woord volhoudbaarheid drukt, veel meer dan duur-
zaamheid, uit dat het geen doel is maar een proces dat niet eindigt. Je 
moet eraan blijven werken. En niet alleen aan de sociale en economi-
sche maar ook aan de ecologische kanten ervan. Bij dat laatste gaat 
het niet alleen om het tegengaan van klimaatverandering en het reini-
gen en schoon houden van lucht, water en bodem. Het betreft ook het 
beschermen van de natuur en haar ecosystemen. De natuur bezit haar 
eigen innerlijke waarde en bovenal verleent ze ons allerlei wezenlijke 
diensten zoals de productie van voedsel, het verschaffen van genees-
middelen en het bieden van rust en recreatie.  
Aard en nut van veel van die diensten worden pas merkbaar als ze 
beïnvloed worden of verstoord raken door bevolkingsgroei, consump-
tiepatronen en technologie. Paul müller kreeg in 1948 de nobelprijs 
voor Geneeskunde voor de ontdekking van de insectendodende wer-
king van DDT. Het duurde vervolgens nog vele jaren voordat alom door-
drong dat het strooien van het zeer slecht afbreekbare DDT insecten 
resistent maakte en zangvogels doodde hetgeen weer sterfte onder 
roofvogels tot gevolg had. Uiteindelijk leidde dat tot de huidige strenge 

wet- en regelgeving rond bestrijdingsmiddelen en tot veel milieu-
vriendelijker landbouwmethoden.  
DDT is geen uitzondering. De meeste van onze huidige technische 
voorzieningen passen niet of slecht in natuurlijke kringlopen want ze 
zijn nooit ontworpen om echt volhoudbaar te zijn. Zo draaien auto-
motoren en verwarmingsketels nog op uitputbare fossiele grond-
stoffen. Als we daarmee doorgaan lopen we vroeg of laat aan tegen  
de grenzen die de natuur oplegt.  
niets doen kan ook. Wie gelooft dat morgen de wereld ophoudt te  
bestaan hoeft niet te sparen of te innoveren. Hij handelt in de geest 
van de filmkomiek Groucho marx die zei: ‘Why should I care about 
future generations? What have they ever done for me?’ 
Wie wel gelooft in de toekomst staat voor forse uitdagingen. Een echt 
duurzame samenleving heeft een kringloopeconomie, weerstands-
bestendige en rechtvaardige politieke systemen en technologieën die 
verenigbaar zijn met de aarde en haar ecosystemen. Dat alles ontstaat 
niet spontaan. Daarvoor zijn politieke wil en gemeenschapszin nodig 
maar bovenal onderzoek, innovatie en realisatie.  

Huisindustrie
Als de kennis en de technologie er eenmaal is kan het snel gaan. nadat 
Gutenberg in 1439 de tweedimensionale druktechniek met losse letters 
had uitvonden, werden al snel overal in Europa vooral kleinschalig boe-
ken gedrukt. nadat het tweedimensionaal (2D) bedrukken van papier 
vooral door de uitvinding van rotatiepersen voor kranten een groot-
schalige industriële activiteit werd, werd door de komst van de pc het 
maken van drukwerk een huisindustrie. Het thuis maken van gebruiks-
voorwerpen werd ook steeds meer door industrieën overgenomen. 
Toch staan we nu misschien weer aan de vooravond van de herinvoe-
ring van de huis-maakindustrie door de opkomst van 3D printing van 
voorwerpen. De eigen energievoorziening in de vorm van brandhout 
(zie Von Carlowitz) verdween door de opkomst van elektriciteits-
centrales en centrale gaslevering. nu zien we de wederopstanding van 
de huiscentrales in de vorm van zonnepanelen en windmolens, al dan 
niet verenigd in coöperaties als Grunneger Power.  
Of we dichter bij een duurzame samenleving komen door de onmisken-
bare trend van decentraal en op maat, bij energieopwekking, productie 
van voorwerpen, communicatie, voeding en zorg? Over drie eeuwen 
weten we meer. ◆

TEKST 
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welijks vastgelegd en soms moeilijk 
toegankelijk,’ zegt ramakers. ‘Er 
is behoefte aan bevordering van 
deskundigheid, educatie en profes-
sionele begeleiding.’ 
De doden die er liggen, vertegen-
woordigen een levend verleden, zegt 
ramakers. ‘Door onze aanwezigheid 
zorgen we ervoor dat we begraaf-
plaatsen levend houden, dat ze 
levend worden.’ Op het informatie-
platform in ontwikkeling worden be-
graafplaatsen tot op de centimeter 
in kaart gebracht, met GIS, geografi-
sche informatiesystemen. 
‘We willen bestaande graven veel 
preciezer dan nu documenteren, elke 
grafplek een uniek nummer geven. 
Op zo’n plek kunnen veel mensen 
begraven liggen of begraven zijn 
geweest. Dat kun je onderzoeken 
en vaststellen. Ook voor kerkhoven. 
Dat zijn vaak veel oudere begraaf-
plaatsen. We willen de grafgeschie-
denis toegankelijk maken, maar ook 
gegevens over de actuele steen, wie 
daar nog ligt.’ 
Er zijn veel goede vrijwilligersgroe-
pen actief, voorbeelden van good 
practice, zegt ramakers. ‘Je zou wil-
len dat die kennis en ervaring werd 
samengebracht en aangevuld, en dat 
zowel beginnende als ervaren groe-
pen toegang hebben tot funeraire 
expertise. Een steunpunt voor mo-
numentenzorg, ook de universiteit 
zou daar een rol in kunnen spelen.’

Graf-app
Onderdeel van het online informatie-
platform dat wordt ontwikkeld zou 
een ‘systeem van waardestelling’
moeten zijn, dat de waarde van een 
graf beschrijft, in geld, in erfgoed-
waarde, zegt archeologe Hilde Boon 
van Grontmij die ik spreek op het 
Grontmij-kantoor in Groningen.  

‘Je wilt bepaalde graven graag be-
houden, niet per se alle graven.’ 
Begraafplaatsen zijn een integraal 
onderdeel van de maatschappij, van 
de levende en die van het verleden, 
zegt Boon. Begraafplekken zullen 
er blijven, zolang er mensen blijven 
die kiezen voor begraven, dat een 
andere gevoelswaarde heeft dan 
cremeren. ‘Wat we voor ons zien is 
een systeem dat voor gemeenten, 
organisaties en ook vrijwilligers te 
raadplegen is, met gegevens tot op 
het diepste niveau van de mensen 
die er liggen, de steen, het graf, de 
symboliek van de beelden. Er zou 
advies bij moeten staan over hoe de 
graven het best te onderhouden zijn, 
wat er moet gebeuren, en wat niet. 
Er zou een app bij kunnen, waarmee 
je per graf alle beschikbare informa-
tie oproept.’ 
 
Nabestaande
Lucas Ocken van de noorderbe-
graafplaats in Assen maakt veel 
gebruik van de gravendatabase 
Online Begraafplaatsen 3.0. Op deze 
begraafplekkensite staan inmiddels 
740.934 grafmonumenten beschre-
ven, in nederland en het verre bui-
tenland, tot in Sri Lanka en Japan toe. 
Tussen de lange lijst met vrijwilligers 
die de lemma’s van gegevens voor-
zien staat ook Lucas A. zelf, vrijwilli-
ger te Assen, Lissabon, Stadskanaal. 
Op een zaterdag in december, een 
paar dagen voor kerst, heb ik nog 
een keer met de harde kern van de 
Stichting noorderbegraafplaats 
Assen afgesproken. Het is niet zo 
koud meer, maar nu waait het erg 
hard. Aanwezig zijn huisgenealoog 
Jan Lagendijk, de hovenier matthijs 
Smaal, drijvende kracht, allesweter 
en ‘man met vier rechterhanden’ 
Lukas Kwant en natuurlijk secretaris 

Lucas Ocken, die zegt: ‘Lukas vertelt 
je alles over het hek.’ 
Het toegangshek, glanzend zwart 
gerestaureerd, is ‘voor zover wij 
weten gegoten door nering Bögel 
te Deventer,’ zegt Kwant, leraar 
basisschool van beroep. In het hek is 
een beeltenis verwerkt van een uil, 
symbool voor de dood. Ook in het 
hek: een slang die in zijn eigen staart 
bijt. Symbool voor de kringloop van 
het leven. 
We lopen nog een rondje, langs 
kapotte graven en herstelde graven. 
Beroemde graven: Dr Hendrik Jan 
nassau, de rector van het gymnasi-
um, de beroemde Hermanus Hartogh 
Heijs van Zouteveen, vrijdenker. Hij 
heeft nog gecorrespondeerd met 
Darwin, was aanwezig bij de opening 
van het Suez-kanaal. Kwant heeft 
‘een grote harde schijf’, hij onthoudt 
alles, Jan Lagendijk heeft een tas met 
multomappen, waarin alles staat. 
We sluiten af in een café. ‘Hè, koffie.’ 
muziek: Country road, take me home. 
Giny is er ook. Ze is nabestaande van 
drie graven op de noorderbegraaf-
plaats en in een vroeg stadium door 
Lucas Ocken gestrikt als vrijwilliger. 
Ocken, Kwant en de anderen, het 
zijn vrienden geworden, gevonden in 
werk van maatschappelijk nut. We 
beklagen ons over de winter, waarin 
het werk aan de begraafplaats 
stil ligt. ‘Ik kijk uit naar het nieuwe 
seizoen,’ zegt Giny. Buiten is het hard 
gaan regenen. ◆

‘ Begraafplaatsen 
zijn een integraal 
onderdeel van de 
maatschappij, van 
de levende en die 
van het verleden’
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Een eigenzinnige kijk op Groningen, Friesland en Drenthe

Noorderbreedte, 
betrokken bij het Noorden. 
U ook? Word abonnee! 
www.noorderbreedte.nl
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Join the club

Noorderbreedte beziet het Noorden met 
liefdevolle nieuwsgierigheid. Al 38 jaar 
belichten we de mens in zijn landschap dat 
almaar in ontwikkeling is. 

Dat doen we op allerlei manieren: 
via bijzondere excursies, Vlielander 
filmweekenden, kunstdrukken en bijzondere 
publicaties bijvoorbeeld. Alles vanuit de 
wens dat Noord-Nederland zich welbewust 
ontwikkelt wat betreft natuur, architectuur, 
landschap, ruimtelijke ordening, kunst en 
cultuur.

Wilt u zich bij ons aansluiten?  
Voor € 37,50 per jaar steunt u niet alleen 
Noorderbreedte, maar ontvangt u ook 
vijfmaal per jaar ons prachtige tijdschrift – 
plus extra themanummers zoals deze.  
U bent welkom! 

www.noorderbreedte.nl


