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“ Van mij werd 

nooit iets 

verwacht. Ik was 

een meisje hè”
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Werd ze van huis uit gestimuleerd om zo hoog 

mogelijk te mikken? Niet bepaald, nee. Omgekeerd: 

werd haar veel in de weg gelegd? Ook niet. Hilde 

Verbeek (1983) ging gewoon haar gang, koos zelden 

voor de gemakkelijkste weg en als ze al eens op 

haar gezicht ging, was dat vooral letterlijk. Zet een 

lantaarnpaal neer en ze loopt er tegenaan: “Ja, ik 

ben erg onhandig.”

Zo moeilijk als ze fysieke obstakels ontwijkt, zo 

makkelijk neemt ze de academische horden. Neem 

de oratie bij de officiële aanvaarding van haar 

hoogleraarschap. Die zou normaliter in de aula van 

de Minderbroedersberg plaatsvinden. Maar daar 

zou vanwege de coronaregels maar een handjevol 

mensen naar binnen mogen.

En dus staat Verbeek op 9 juli op de preekstoel in de 

statige St. Janskerk, met deo en corona volente naar 

verwachting zo’n honderd gasten. “Ik heb gewoon 

gevraagd of het kon. Er zijn wel meer academische 

zittingen daar, met de dies natalis bijvoorbeeld, dus 

waarom niet? En het mocht!”

Letterlijk op de preekstoel inderdaad, hoog verheven 

boven het publiek, maar echt preken ex cathedra 

zal ze niet. Juist niet, het druist in tegen al haar 

opvattingen over hoe wetenschap bedreven moet 

worden. Niet vanuit de ivoren toren maar met 

invloeden uit alle denkbare hoeken, ook tussen en 

met de mensen over wie het gaat.

“Dat heb ik vooral geleerd toen ik aan het 

promoveren was. Jan Hamers, Ruud Kempen en Erik 

van Rossum, mijn begeleiders, vertegenwoordigen 

drie verschillende disciplines waardoor ze samen tot 
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inzichten komen die ze apart nooit hadden bedacht. 

Dat is al één ding. Hun - en inmiddels ook mijn - 

visie is: wetenschap, kennis, ontwikkel je samen 

met anderen. Wetenschap staat niet los van de 

maatschappij. Mijn onderzoek gaat over innovatie in 

de ouderenzorg, nieuwe woonvormen voor mensen 

met dementie. Wie zijn dan relevant? In mijn oratie 

noem ik ze: ouderen en hun naasten, professionals, 

bestuurders, docenten, zorgverzekeraars, 

ondernemers, studenten, beleidsmakers, 

gemeenten, architecten, woningbouwcorporaties. 

Input uit de praktijk is cruciaal. Bij dementie is de 

invalshoek vaak medisch: een hersenziekte. Maar 

als je een meer antropologisch perspectief erbij 

haalt gaat het ook over zingeving, ervaringen: 

voelen mensen zich ergens thuis en waar ligt dat 

dan aan? Laat je voeden door de mensen zelf, dat 

maakt je ideeën beter en je komt eerder bij de 

èchte vraagstukken uit; dat heb ik geleerd in onze 

onderzoeksgroep. Je moet als onderzoeker uit je 

comfortzone, ervoor zorgen dat je steeds uitgedaagd 

blijft, tunnelvisie en blinde vlekken vermijden.”

Kapsones

Verbeek prijst zich gelukkig dat ze wetenschappelijk 

kon groeien in een omgeving waar kapsones niet op 

prijs worden gesteld: de Academische Werkplaats 

Ouderenzorg Limburg. “We hoeven niet per se te 

publiceren in het hoogste tijdschrift, maar er wordt 

wel van je verwacht dat je iets toevoegt, inhoudelijk 

iets bijdraagt. Dus niet minimaal twintig publicaties 

per jaar, wat sommige groepen normaal vinden, 

terwijl dat, vind ik, helemaal niet kan! Wat gelukkig 

ook ontbreekt is die houding van niks willen delen, 

andere onderzoekers als je vijanden zien; dat speelt 

bij ons niet. Haantjesgedrag, een hoogleraar die 

altijd op de voorgrond treedt, die overal zijn naam 

bij zet en jou je veren afpakt; zulke types zijn onze 

hoogleraren helemaal niet, juist het omgekeerde.”

Het traditionele academische vechtmilieu is haar 

dus bespaard gebleven, waarbij de intrigerende 

vraag rijst of ze er overeind was gebleven. Tja, 

overeind, dat misschien wel, maar gelukkig? Dat 

zeker niet.

Meisje

Ze heeft drie broers boven zich van wie de jongste al 

zeven jaar ouder is.

“Een eenvoudig en heel traditioneel katholiek 

gezin in Valkenswaard. Mijn moeder komt uit een 

boerenfamilie en ging met 14 jaar van school, na 

het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, mijn vader 

werkte op een salarisadministratie. Hij ging altijd op 

de fiets, een auto was er niet, we hadden het niet 
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breed, gingen ook nooit op vakantie. Beiden zijn 

heel gelovig, nog steeds, ze hadden allerlei rollen 

in de kerk. Ik heb het zelf ook allemaal doorlopen: 

een bijbelclubje, de communie, het vormsel. Ik 

was het nakomertje. En het enige meisje, van mij 

werd nooit iets verwacht. Want dat hoeft niet bij 

meisjes hè? Toen ik havo/vwo advies kreeg en ik 

naar het vwo wilde, gymnasium zelfs, zei mijn 

moeder: ‘Havo is goed genoeg hoor.’ En toen ik 

later overwoog om geneeskunde te studeren was 

het: ‘Doktersassistènte is toch ook leuk.’ En toen ik 

naar Maastricht ging en op kamers wilde zei mijn 

moeder: ‘Kind, blijf toch lekker hier wonen.’ Is niet 

erg hoor, ik heb het allemaal gewoon gedaan, al 

heb ik wel een andere studie gekozen, en ze hebben 

me geen strobreed in de weg gelegd. Uiteindelijk 

steunden ze me in alles. Wilde ik geen jurkje maar 

een broekrok bij mijn communie? Mijn moeder vond 

het goed. Ik was best een beetje een jongensmeisje. 

En als puber heb ik veel ruzie met vooral mijn 

moeder gemaakt, ik was lastig. En streberig, ik wilde 

mijn plek bevechten. Als iemand dacht dat ik iets 

niet kon zou ik wel even bewijzen dat ik het wèl kon. 

Nog steeds.”

Een voorbeeld? Ze heeft bij NWO een Vidi-aanvraag 

ingediend en onlangs een gesprek met de commissie 

gehad om haar onderzoeksvoorstel te verdedigen. 

Had ze dan al een Veni-beurs, uit de welbekende trits 

Veni, Vidi, Vici? Gewoonlijk gaat die eraan vooraf. 

Met een brede glimlach: “Nee, je hoeft niet per se 

eerst een Veni te hebben, er zijn uitzonderingen. 

Weet je, ik probeer het gewoon.”

Skibaan

Ze las veel, op de basisschool tijdens vakanties soms 

wel drie boeken per dag. “Ik was een nerd, met van 

die dikke brillenglazen. Op de middelbare school heb 

je altijd van die clubjes; ik hoorde nergens echt bij en 

toch kon ik met iedereen opschieten. Ik ging gewoon 

mijn eigen gang, zal ook best wel gepest zijn maar 

haha, dat merkte ik dan niet.”

Dat ze een beetje ‘anders dan anderen’ was, dat 

voelde ze wel. En ze had er ook wel mee geworsteld: 

wie ben ik? Maar hoe anders, dat merkte ze pas op 

de universiteit: “Dat was echt thuiskomen, daar 

liepen meer mensen rond zoals ik.”

Mensen met een intellectuele belangstelling, 

mensen die van boeken hielden: “Ik kom niet uit een 

belezen nest. Na de brugklas konden mijn ouders me 

niet meer met mijn huiswerk helpen.”

Maar ook: mensen uit een heel ander milieu. “Dan 

vertelde ik dat Fred, mijn vriend, een baantje had bij 

de skibaan in de buurt van ons dorp, en dan was de 

reactie: ‘O, hebben je ouders een skibaan?’ Ik wist 
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niet wat ik hoorde. Ouders die een skibaan hebben!! 

Dat werd normaal gevonden.”

Het was dus wennen. Want de universiteit mag 

dan al lang geen elite-instelling meer zijn, de 

dominante cultuur is nog altijd, en zeker naarmate 

je hoger op de academische ladder klimt, van het 

keurig-burgerlijke soort. Daar moet je als eenvoudig 

Brabants dorpsmeisje niet al te geïmponeerd door 

raken.

Nu blijkt Verbeek niet iemand die zich snel laat 

imponeren. Behept met een mengeling van naïveteit 

en onverstoorbaarheid (“iemand noemde mij ooit 

naturel en naïef”) kijkt ze goed om zich heen: die 

mensen hier, hoe gedragen ze zich, hoe converseren 

ze, hoe reageren ze? Om zich er vervolgens niet al 

te veel van aan te trekken als de aanpassing niet 

naadloos verloopt: “Er zijn soms gala’s of nette 

etentjes en ja, dan zit ik helemaal onder omdat ik 

dus niet kan eten, dat is die onhandigheid van mij. 

Ach, ik heb er niet zo’n last van hoor. Dan is het maar 

zo.”

Hilde-charme

Onhandig: een vriendin uit de wereld van de 

neuropsychologie bestempelde het ooit als het 

clumsiness syndroom. Voorbeelden te over: “Ik 

struikel veel, bots tegen lantaarnpalen, ik stapte 

ooit aan de ene kant van mijn fiets op om er aan de 

andere kant meteen weer vanaf te vallen. In groep 

zeven had ik een hersenschudding, een andere keer 

brak ik mijn pols omdat we met de fiets van een 

zandbergje af reden en ik viel. Mijn broer heeft me 

met zijn auto moeten halen. In Salou op vakantie 

met een vriendinnetje had ik alweer een grote 

schaafwond op mijn been opgelopen toen ze me 

dringend vroeg om te beloven dat ik nog maar drie 

domme dingen per dag zou doen.”

Daarom, zegt ze, heeft ze naar aanleiding van 

de opmerking over haar clumsiness eens goed 

nagedacht. “Ik kwam tot de conclusie dat het mij 

buitenproportioneel veel moeite kost om me op dat 

soort dingen te concentreren. Ik denk altijd aan van 

alles en let niet op. En dus loop ik, als ik een hoek 

omsla, tegen de muur op. So be it. Autorijden kan ik, 

ik ben in één keer geslaagd en het gaat heel goed, 

behalve de bijzondere verrichtingen. Die kan ik niet.”

Medeweggebruikers zijn gewaarschuwd: het gaat 

hier onder meer over achteruit rijden in een rechte 

lijn, fileparkeren, de hellingproef. Maar ook dat 

zal ze vast wel weer oplossen met wat ze ironisch 

maar zelfbewust haar Hilde-charme noemt. De 

onhandigheid verheven tot wezenskenmerk.

48

Seriemoordenaars

“Ik ben psychologie in Maastricht gaan studeren 

omdat ik geïnteresseerd was in hersenen en gedrag: 

wat maakt dat we doen wat we doen? Dat kwam 

ook door de boeken die ik in mijn schooltijd las. Over 

een meisje dat het moeilijk had en bij de psychiater 

belandde. Depressieve jongeren, wat gebeurt daar 

in die hersenen? Ook seriemoordenaars fascineren 

me. Nee, het is niet dat ik mensen per se wil hèlpen 

en met ze wil praten, het gaat me er vooral om hoe 

het brein werkt. Vandaar de keuze voor Maastricht, 

hier is de psychologie biologisch gericht. En zo ben 

ik ook de richting van de neuropsychologie ingegaan 

en daarin afgestudeerd. Nu concentreer ik me op 

dementie, wat doet dat precies in het brein; daar 

weten we nog heel weinig van.”

Omdat de klinische kant -Verbeek is ondanks haar 

‘biologische’ voorkeur ‘goed met mensen’ - toch 

een beetje trok, volgde er een stage van een jaar in 

Psychiatrisch Centrum Vijverdal, “onder begeleiding 

van Rudolf Ponds, die heeft me geleerd hoe je 

onderzoek moet doen, hij is later hoogleraar in 

Amsterdam geworden”.

Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, zoals 

die man met Korsakov die haar in het voorbijgaan 

luidkeels vroeg naar haar cupmaat en vervolgens 

of ze met hem wilde trouwen. Hij toen: “Nee? 

Oooo, ik maak me van kant!” Ze moet er nog om 

lachen, maar zo vrolijk was het verder allemaal niet. 

Interessant, dat wel, want ze deed onderzoek naar 

de behandelmotivatie van patiënten en belandde 

daarmee precies daar waar het voor haar om draait: 

wetenschap die zich voedt met echte mensen in de 

echte wereld, waar - in deze context – “de diagnose 

en de theorie samenkomen”.

De ervaring in Vijverdal stuurde haar echter niet 

verder het pad op van de klinische praktijk, en 

ook latere ervaringen deden dat niet. Vanuit de 

AWO was Verbeek jarenlang een dag per week 

gestationeerd als linking pin bij de MeanderGroep 

(dezelfde die haar fulltime leerstoel betaalt), “daar 

heb ik bijvoorbeeld opgetrokken met psychologen en 

dan zie je dat een behandelrelatie vaak één op één 

is. Dat is niets voor mij, ik ben snel verveeld; steeds 

hetzelfde trucje doen, dat werkt voor mij niet. Ik heb 

een brede interesse, vind beginnen ook altijd leuker 

dan iets afmaken.”

Omgeving

Snel verveeld? Terwijl bij haar thuis in de hal een 

juichende bruidsfoto hangt die van 12,5 jaar geleden 

dateert, terwijl de Fred op de foto diezelfde Fred is 

die ze al op de middelbare school kende en met wie 
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de vonk tijdens een examenfeestje oversloeg?

Ze lacht: “Snel verveeld in mijn wèrk! Maar Fred is 

juist de stabiele factor, het vangnet waardoor ik 

me fijn voel en van daaruit mezelf kan vernieuwen. 

We zijn gezegend - ja, zo noem ik dat want het is 

echt niet vanzelfsprekend - met twee kinderen, 

Wout en Thomas, ze zijn nu zes en drie. Maar ik heb 

destijds wel mijn twijfels gehad; in mijn omgeving 

zag ik nooit vrouwen die een carrière met kinderen 

combineerden. Op zichzelf wilde ik het, maar 

tegelijkertijd zat ik er ook wel mee, heb er boeken 

over gelezen; wat voor moeder wil je zijn? Wat wil 

je ze meegeven? Als ik met iemand anders was 

geweest weet ik niet of ik nu moeder zou zijn maar 

Fred wilde het ook graag. Alleen, een oermoeder ben 

ik niet. Mijn conclusie is: kinderen hebben vooral een 

goede omgeving met liefdevolle relaties nodig, een 

moeder is niet per se het belangrijkste.”

Fred, zegt ze, is het levende bewijs voor haar 

opvatting dat de mens in hoge mate door zijn 

omgeving wordt bepaald. “Hij maakt óók wie ik 

ben.”

Het is een overtuiging die, in de context van haar 

werk, tot radicale uitspraken kan leiden. Want in 

het hele debat over de beste manier om ouderen 

met dementie te huisvesten durft ze de stelling wel 

aan dat “verpleeghuizen de mensen zieker maken”. 

Zo heb ik het ook in mijn Vidi-aanvraag gezegd. 

Vandaar mijn interesse in zorgboerderijen. Daar is de 

omgeving anders ingericht, zowel fysiek als sociaal, 

en je ziet dat mensen met dementie daar heel 

goed gedijen. Terwijl ze in het tehuis vaak binnen 

een maand aftakelen. Omdat ze er niet meer op 

hun potentie worden aangesproken, op wat ze nog 

kùnnen.”

En, voegt ze eraan toe, “daar hoort ook bij dat deze 

ouderen zoveel mogelijk zelf blijven bepalen hoe 

hun leven eruitziet. Dat ze, waar het maar kan, regie 

en autonomie behouden.”

Afhankelijk

Het is een echo van de ervaring die ze in 2011 als 

postdoc in Engeland opdeed, in het jaar na haar 

promotie. Een prozaïsche ervaring, moederziel alleen 

in een appartementje in Manchester (“ik was met 

buikpijn vertrokken, waarom moest ik dit nou weer 

willen?”): ze zat gehurkt om de was uit de trommel 

te halen, stond op en verdraaide kennelijk haar knie. 

“Meniscus gescheurd, kruisbanden afgescheurd, 

alles zat vast.”

Ze kon niet anders dan naar Nederland terugkeren 
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omdat ze na de nodige operaties hulp nodig zou 

hebben. En dus moest ze trappen worden opgetild, 

hielp haar vader haar naar de wc, moest ze Fred 

voor het minste of geringste inschakelen. Na drie 

maanden ging ze terug naar Manchester, op krukken 

en met een inmiddels vergroeide rug.

“Uiteindelijk is het aardig goed gekomen maar als 

je dat allemaal meemaakt, als je zo afhankelijk bent 

van anderen, weet je hoe belangrijk het is om nog 

een beetje autonomie te hebben.”

En toch, voegt ze er snel aan toe, sámen te zijn, 

“ik ben van de relaties tussen mensen, van de 

wederkerigheid. Niet van een samenleving die uit 

louter individuen bestaat. Je doet iets voor iemand, 

in mijn geval voor ouderen, en je wordt er zelf ook 

blij van.”

Na het jaar waarin Verbeek drie operaties in negen 

maanden onderging en op allerlei manieren 

probeerde haar wetenschappelijke werk zo goed 

mogelijk in de lucht te houden, kreeg haar eerste 

promotor, Jan Hamers, van een gerenommeerde 

Maastrichtse hoogleraar op een dag een vraag 

voorgelegd. “Zeg, die Hilde, die is toch zo slim, dat 

is toch zo’n talent? Waarom publiceert ze dan niet 

meer?”

Het stak en het steekt haar nog steeds; ze zal er een 

paar keer op terugkomen. “Dat ging dan weer over 

die aantallen publicaties per jaar.”

Te weinig output? Daar dachten ze bij de KNAW 

anders over. Vorig jaar werd ze gevraagd voor 

de Jonge Akademie: “Ik ben blij dat ik nu via dat 

podium de kans krijg om landelijk iets aan dit soort 

eisen te doen. En aan die mentaliteit.”

Wammes Bos
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