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het 
slimste 
meisje 
    van 
    de 
    klas

Ze zijn 
hoogleraar en 
grossieren in 
academische 

titels. “Ach, 
dat is  hele-

maal niet 
zo moeilijk. 

Gewoon een 
kwestie van je 
tijd een beetje 
goed indelen.”
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56llinda.

‘daar heb je 
weer zo’n 
moedertje’

Prof. mr. dr. drs.
Carla Sieburgh (41) studeerde 

geneeskunde en Nederlands 

Recht, is hoogleraar Burgerlijk 

Recht, in het bijzonder de 

Europeesrechtelijke aspecten hier-

van, aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Betrekt in haar onder-

zoek naast de beginselen van het 

Europese en burgerlijk recht ook 

wiskunde, filosofie en straf- en 

administratief recht. Single, 

dochter (4).

“Mijn zwangerschapsverlof heb ik 

nuttig gebruikt door er een nieuw 

vak bij te leren: Europees Recht. 

Een week na de bevalling begon 

ik ermee. Ik vond het heerlijk dat 

ik weer aan de slag kon, maar nog 

wel lekker thuis was. Na die periode 

vond ik het lastig om weer het leven 

van alledag te gaan leiden. Het eer-

ste jaar was sowieso zwaar omdat 

ik er geen rekening mee hield dat 

mijn leven was veranderd. Ik kon 

niet meer zeven dagen en avonden 

per week paraat staan, maar dat 

probeerde ik wel omdat ik bang was 

dat collega’s zouden denken: daar 

heb je weer zo’n moedertje dat de 

boel probeert te combineren.

Mijn dochter woont de ene helft van 

de week bij mij en de andere helft 

bij haar vader. Op zich ideaal. De 

dagen dat ze er niet is, heb ik mijn 

handen vrij om te werken.”

jasje en broek MonIQUe Van HeIsT 

Top TWIn seT scHoenen fIlIppa k
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Prof. dr. ir.  
Elke den Ouden (43) studeerde 

industrieel ontwerpen aan de 

Technische Universiteit Delft, 

is deeltijdhoogleraar Business 

Process Design aan de  faculteit 

Industrial Design van de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

Woont samen. 

“De basisschool was verschrikkelijk. 

Ik hield niet van gym, had niet veel 

vrienden en was ook niet de slimste. 

Op het vwo ben ik in de tweede klas 

bijna blijven zitten. Technische vak-

ken zoals natuurkunde en wiskunde 

vond ik wel interessant. Omdat ik 

graag tekende, dacht ik dat de 

kunstacademie misschien iets voor 

me was. Maar tijdens een open dag 

kwam ik daar snel van terug. Veel 

te alternatief. Een studieadviseur 

wees me op industrieel ontwerpen. 

Dat bleek een gouden greep. Ik kon 

creatief zijn, dingen maken. Maar 

dan wel op een technische manier, 

zodat een stoel niet alleen mooi was 

maar ook lekker zat. 

In mijn familie ben ik de enige die 

is gepromoveerd. Dat realiseerde ik 

me toen ik mijn tante hoorde zeg-

gen dat ze het heel bijzonder vindt: 

een nichtje dat hoogleraar is.” 

jasje zara  

 

‘ik ben de 
enige van  
de familie’
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58llinda.

Prof. dr. mr. drs. 
Mariëlle Bruning (38) studeerde 

rechten en cultuurwetenschappen. 

Is hoogleraar jeugdrecht bij de 

faculteit Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Leiden. Publiceert op 

het terrein van jeugdzorg, jeugd-

bescherming, kindermishandeling, 

jeugdstrafrecht, kinderrechten en 

de rechtspositie van minderjarigen.

Getrouwd, 3 kinderen (8, 7 en 2).

“Je bent als wetenschapper dag en 

nacht met je werk bezig. Er is altijd 

meer te schrijven, meer te lezen. Ik 

ben ontzettend goed geworden in 

nee zeggen. Wekelijks sla ik wel een 

aanbod af voor een of andere neven-

functie. Congressen in het buiten-

land doe ik ook even niet. Als de 

kinderen wat zelfstandiger zijn, zal 

ik daar weer meer tijd voor hebben.  

Ook tijdens mijn studies heb ik nooit 

hele nachten doorgehaald. Tussen 

negen en vijf studeerde ik en daar-

buiten deed ik andere leuke dingen. 

Veel mensen deden meer voor één 

studie dan ik voor twee. Als ik wist 

dat ik ergens een bepaalde tijd voor 

had, was het ook binnen die tijd 

af. Ik ging voor de acht, niet voor 

de tien. Daar ben ik een heel eind 

mee gekomen. Ook al ben ik nooit 

een echte studiebol geweest, toch 

heb ik studeren altijd het leukste 

gevonden wat er is. Ik zou het het 

liefst mijn leven lang blijven doen.”  

Top en rok elsIen grIngHUIs 

‘studeren is 
het leukste 
wat er is’ 
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Prof. dr. ir.  
Louise Fresco (58) studeerde 

tropische landbouwwetenschap 

aan de Wageningen Universiteit, 

is hoogleraar aan de Universiteit 

van Amsterdam op het gebied 

van duurzame ontwikkeling 

in internationaal perspectief. 

Schreef in haar vrije tijd acht 

niet- wetenschappelijke boeken, 

 waarvan drie romans.

“Als iemand vraagt wat ik doe, zeg 

ik dat ik lesgeef. Ik gebruik mijn 

titels eigenlijk nooit. Ze betekenen 

niks voor me. 

Ik heb twee studies gedaan en 

veel extra vakken gevolgd, maar 

nooit het gevoel gehad dat ik er 

veel voor heb moeten laten. Een 

van de kenmerken van mensen 

die het ver schoppen is dat ze 

goed dingen kunnen combineren. 

Als ik de keuken schoonmaak, 

denk ik ondertussen na over de 

stukken die ik moet schrijven.  

Toen ik net was afgestudeerd, was 

ik bang dat mensen alleen maar 

naar me wilde luisteren omdat ik 

een leuk meisje was, niet omdat ik 

goede ideeën had. Tegenwoordig 

houd ik me daar niet meer mee 

bezig.”

Top brUUns bazaar broek escada

 

‘die titels 
betekenen 
niets 
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Prof. dr. ir. drs.
Hester Bijl (39) studeerde techni-

sche wiskunde en Engels, is hoog-

leraar Aerodynamica bij de faculteit 

Luchtvaart- en Ruimtetechniek 

aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Zij werkt daar aan 

simulaties van  stromingen rond 

vervormende vliegtuigvleugels en 

windturbinebladen. Woont samen, 

twee zoons van 8 en 7.

“Op de kleuterschool las ik mijn 

klasgenootjes voor. Op mijn elfde 

wilde ik uitvinder worden, later 

bioloog en uiteindelijk besloot ik 

gewoon te gaan studeren en wel te 

zien wat daaruit zou voortvloeien. 

Toen ik wiskunde eenmaal in de 

vingers had, volgde ik vanaf het 

derde jaar de studie Engels ernaast.  

Tijdens mijn eerste zwangerschap 

heb ik doorgewerkt tot op de dag 

dat ik was uitgerekend. Het bege-

leiden van mensen die met een pro-

motieonderzoek bezig zijn is zulk 

specialistisch werk, dat kun je niet 

zomaar aan iemand overdragen. 

Omdat ik mijn promovendi niet in de 

steek wilde laten, liet ik ze een week 

na de bevalling bij mij thuis komen. 

Één dag in de week wil ik zelf mijn 

kinderen uit school halen. Dat com-

penseer ik door ’s avonds, als mijn 

zoons op bed liggen, stukken te 

lezen en te schrijven.”

bloUse fIlIppa k  

 ‘ik heb tot 
de bevalling 
doorgewerkt’ 
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Prof. dr. mr. drs.
Willemien den Ouden (39) 

 studeerde theologie en Nederlands 

recht. Is hoogleraar Staats- en 

Bestuursrecht aan de Universiteit 

Leiden. Haar onderzoek is gericht 

op het financiële en het algemeen 

bestuursrecht. Latrelatie, twee 

 kinderen (8 en 5). 

“De studenten zie ik vaak ver-

baasd kijken: is dát professor Den 

Ouden? Blijkbaar voldoe ik niet aan 

het beeld dat zij van een hoog-

leraar hebben. In het begin was 

ik me daar zeer van bewust en 

gedroeg ik me zo zakelijk moge-

lijk. Intussen voel ik me een stuk 

zekerder en heb ik dat losgelaten.  

Ik heb een studie gekozen die me 

fascineerde: theologie. Later ben ik 

daar op zaterdag rechten bij gaan 

doen. Doordat ik deed wat ik leuk 

vond, ging het me gemakkelijk af. 

Toen een hoogleraar me een pro-

motieplaats aanbood, zag ik dat als 

een mogelijkheid om met goed fat-

soen nog een poosje door te stude-

ren. Uiteindelijk heb ik de universiteit 

niet meer verlaten. De academische 

wereld is ideaal voor ouders. Ik werk 

veel, maar kan mijn tijd meestal zelf 

indelen. Met mijn ex-partner heb 

ik het zo kunnen regelen dat de 

kinderen niet eens naar de buiten-

schoolse opvang hoeven.”

bloUse fIlIppa k rok paUle ka, 
scHoenen zara 

‘en oP 
zaterdag 
studeerde  
ik rechten’ 
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