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INBINDEN
“Zie ik eruit als een inbinder?”

De studente keek me verbaasd aan en schudde haar hoofd.

Pas toen ze wegliep, realiseerde ik me hoe bot ik was 

geweest. Zij wilde haar scriptie laten inbinden (spannend!) 

en verkeerde in de veronderstelling dat ze in de Copyshop 

stond. Want die zat altijd hier. 

Maar nu zat ik hier, in mijn eentje, tussen de dozen. Net mijn 

intrek genomen in de Thomas van Aquinostraat 2 als enige 

vertegenwoordiger van het universiteitsblad. Alle collega’s 

lagen nog op het strand. Het internet deed het niet, de 

 printer was dood en het meisje was de twintigste in een 

paar uur tijd die me vroeg of ik de Copyshop was. Het enige 

wat ik wilde, was werken. De introductie-Vox, het nummer 

dat je nu in handen hebt, moest af.

Ik pakte een vel papier uit de overleden printer en schreef er 

met grote letters op dat de Copyshop was verhuisd naar het 

Erasmusgebouw.

Het eerste artikel dat ik daarna onder handen nam, was dat 

over de portiers op deze universiteit. Over hoe gastvrij ze 

zijn – zij wel. Een beetje beschaamd werkte ik verder. De 

campus verandert nogal de komende jaren, de hele Thomas 

van Aquinostraat gaat tegen de vlakte. Ben je eerstejaars, 

dan zul je nog heel vaak de weg moeten vragen. In deze 

Vox geven we tips hoe je je de nieuwe stad eigen kunt 

maken. Met do’s en dont’s en places to be.

Hopelijk heb ik mijn lompe actie daarmee een beetje goed-

gemaakt.

Annemarie Haverkamp 
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You have reached your destination. Welkom in Nijmegen. 
Je studentenleven gaat nu echt beginnen.  

Het goede nieuws: Nijmegen is de allerleukste 
 studentenstad van Nederland. Fact!

De kans is groot dat je alles nog moet ontdekken in je 
nieuw woonplaats, maar dat komt vanzelf goed. 
Natuurlijk fiets je de eerste weken alleen maar over de 
Heyendaalseweg en St. Annastraat – bang als je bent 
om de weg kwijt te raken. (Nee, de snelste weg van de 
campus naar de Albert Heijn in Nijmegen-
Oost is níet via het Keizer Karelplein.) 
Dat doet iedereen.

Als het goed is, blijft de introductie 
je de rest van je leven bij. Sta  
daar niet te veel bij stil, dat besef 
komt later wel. Nu is het tijd om  
te feesten, vrienden te maken en 
een biertje te veel te drinken.

Toch kan het zo zijn dat er 
een moment komt dat je weer 
bij je ouders op de bank zou 
willen zitten. Na wéér een 
stapavond in de El Sombrero 
(wanneer verdwijnt die kop-
pijn?) voel je opeens een 
vlaag van heimwee naar  
je cavia – ook dat is  
de intro. Praat er 
gerust over met je 
introbroertje/-zusje: 

goede kans dat hij of zij zich ook wel eens minder pret-
tig voelt.

Na de introductie is het tijd om Nijmegen verder te 
ontdekken. De Fuik, Camelot en TweeKeerBellen zijn 
inmiddels bekend terrein. Om je een eindje op weg te 
helpen, hebben wij alvast wat andere plekken voor je 

geselecteerd, die je zeker eens moet uitproberen. 
Wat dacht je van een speciaalbiertje in het beste 
café van Nederland, een lunch in een kattencafé 
of een dancefeest in een oude fabriek? 

Loop ook eens het Valkhofpark in, op je vrije 
zondagmiddag. Of steek de Waal over. Vanaf 

de andere kant van de rivier is Nijmegen 
misschien wel op zijn mooist. Kan je 

meteen lekker aan je teint werken op 
een van de strandjes van het nieuwe 
stadseiland. Is het minder mooi weer? 
Pak dan eens een film in filmhuis 
LUX, ga naar een literaire avond of 
check de agenda van poppodium 
Doornroosje.

Veel plezier de komende 
jaren. Hopelijk noem jij 
Nijmegen over een paar 
jaar óók de leukste studen-
tenstad van Nederland.
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Hallo
eerstejaars!
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Lets’s go 
outside

1. Waalstrandje
De Copacabana is er niks bij. De 

vele Waalstrandjes die Nijmegen 

rijk is, bieden een uitgelezen kans 

voor de vermoeide student om 

af te koelen in de rivier of hele-

maal tot rust te komen in het 

zonnetje. Disclaimer: zwemmen 

in de Waal is verboden (toch 

doet iedereen het). En: ruim  

wel effe je troep op voordat je 

weggaat!

2. Kronenburgerpark
Frank Boeijen schreef niet voor 

niks een lied over dit park, dat  

tot de mooiste van Nederland 

gerekend mag worden. Met 

 uitzicht op de middeleeuwse 

omwalling en Kruittoren en 

omringd door een hele hoop 

groen is het altijd goed toeven  

in het Kronenburgerpark.

3. De Kaaij
Het mag dan een cultureel terras 

heten, zelf behoort de Kaaij 

inmiddels ook tot het culturele 

erfgoed van Nijmegen. Van juni 

tot en met september geeft deze 

plek onder de Waalbrug een 

nieuwe dimensie aan het begrip 

‘chill’, met banken, biertjes en 

een prachtig uitzicht. Ook prima 

te combineren met een bezoek 

aan het Waalstrandje.

4. Goffertpark
In de schaduw van de ‘voetbal-

tempel’ van NEC (bijnaam: 

Bloedkuul) ligt het Goffertpark, 

een uitgestrekt stuk groen dat 

met de juiste bril op wel wat  

weg heeft van het New Yorkse 

Central Park. Barbecueën, 

 sporten of gewoon genieten  

van de zon, het kan hier allemaal. 

Ook treden hier regelmatig grote 

artiesten op. 

5. Valkhofpark
Een geduchte concurrent van 

het Kronenburgerpark. Het 

 Valkhofpark is de plek waar in  

de middeleeuwen de burcht van 

Karel de Grote verrees. Door de 

oeroude ruïnes en hoge bomen 

krijgt het een bijna mythisch 

karakter. De uitzichten zijn 

 fenomenaal.

Clubbing

6. Billabong
De Molenstraat kent voor studen-

ten na de intro geen geheimen 

meer. Maar net om het hoekje,  

in de Van Welderenstraat, 

schreeuwt danscafé Billabong 

ook om jullie aandacht. De grote 

kroeg biedt genoeg ruimte om te 

dansen, een photobooth en een 

dj die verzoekjes niet schuwt.

7. Brebl
Niets beter dan helemaal losgaan 

in een oud magazijn, toch? Brebl 

is een bijzondere locatie waar de 

meest uiteenlopende feestjes 

worden georganiseerd. Mocht je 

genoeg drank in je mik hebben, 

kun je even uitrusten op het 

‘terras(je)’ met uitzicht op de 

Waal. Daarna weer snel naar 

 binnen voor die ene vette dj  

die niemand kent.

8. De Onderbroek
Havanna aan de Waal is een 

 progressieve stad, dat weet 

iedereen. Topje van de ijsberg  

is anarchistenbolwerk De 

 Onderbroek. Entree? Moet jij 

weten. Bier? Gewoon in fles.  

In de kelder van De Grote Broek 

– het bekendste kraakpand van 

Nijmegen – kun je terecht voor 

je portie links Nijmegen.

9. Doornroosje
Een van de beste poppodia  

van Nederland bevindt zich 

gewoon in ons aller Nijmegen. 

Het nieuwe Doornroosje staat 

bekend om zijn geweldige 

akoestiek en knalharde feestjes. 

Of het nu rock, techno, hiphop of 

klassiek is, deze poptempel staat 

garant voor een spetterende 

show. Vergeet ook niet  Merleyn 

– het kleinere broertje – te 

checken!

10. Vasim
Drift: hét dance-/technofeest 

van Nijmegen. Wat zeggen we? 

Van Nederland! Hiervoor moet je 

naar de Vasim. In en om de voor-

malig kunstzijdespinnerij NYMA 

komen de beste alternatieve dj’s 

om jou helemaal uit je plaat te 

laten gaan. Kijken of je dan nog 

stil blijft staan.

Lunch and 
Coffee

11. De Mediterraanse Hoek
Misschien wel het best bewaar-

de geheim van Nijmegen: de 

Mediterraanse Hoek. Eigenlijk is 

het een Turkse fruit- en groente-

winkel. Maar als je naar binnen 

loopt en aan eigenaar Alex vraagt 

om een broodje, krijg je een 

heerlijke lunch voorgeschoteld. 

En dat voor maar 2,50 euro.

12. De Blonde Pater
Het beste kopje koffie van 

Nederland drink je bij de Blonde 

Pater. Het lunchcafé sleept veel 

baristaprijzen in de wacht en 

biedt daarnaast keuze uit een 

5
Vox 1
08/2017

16

22

25

23

24

28

27

26

30

29

21

17

1

2

5

7

8

6

10

12
14

13

33

32

31

35

34

36

15

19

18

20

11

9

4

3

Ga naar voxweb.nl/nieuws/maps
voor de inter actieve kaart  

en fiets meteen naar je bestemming



Vox 1
08/2017

6 HOTSPOTS

scala aan lunchgerechten om 

van te watertanden. Op het 

 terras zit je meestal pal in het 

zonnetje en door de verwarmde 

kussens kun je ook in de winter 

buiten zitten.

13. Fika
Stijlvoller dan IKEA, maar wel heel 

Scandinavisch. Zo voelt lunchen 

bij Fika. Hier kun je namelijk 

 volop genieten van de Scandina-

vische keuken. De gerechten 

worden geserveerd op smörre-

bröd en voor een echte Aquavit 

Cocktail moet je hier zijn. Skål!

14. Down Town
De Nijmeegse band De Staat 

heeft een gelijknamig nummer, 

maar dat heeft niks te maken 

met de rustige en hippe sfeer  

van café Down Town. Voor de 

vroege vogels die buiten de deur 

willen eten, of voor de nacht-

brakers die een nachtje hebben 

doorgehaald. Je kunt hier al 

 vanaf 8.30 uur terecht.

15. Kattencafé Balthazar
Het is zover: Nijmegen krijgt een 

kattencafé. Bij Balthazar drink  

je koffie of thee tussen zeven 

katten, die maar al te graag bij 

jou rondhangen. Je eigen hond 

of kat meenemen mag niet, maar 

de katten die er rondlopen geven 

genoeg liefde om je quarterlife-

crisis helemaal weg te werken.

Dinner

16. St. Anneke
Een mega-carpaccio eten doe je 

bij St. Anneke. Het altijd drukke 

café aan de Sint Annastraat heeft 

een fijn terras en eenvoudig 

maar lekker eten. Vergeet zeker 

je collegekaart niet, want dan 

betaal je voor een aantal hoofd-

gerechten maar 8,50 euro. Daar-

naast is het bier op dinsdag en 

donderdag na 21.00 uur maar 

1,80 euro!

17. Café Eten en Drinken
What’s in a name? Bij Café Eten 

en Drinken kun je gewoon lekker 

eten en drinken. Studenten-

aanbiedingen zijn hier niet nodig, 

want alles is altijd goedkoop. 

Voor het allerduurste gerecht 

betaal je slechts 11,50 euro.  

Wij zeggen: doen!

18. Credible
Laat je niet weerhouden door het 

hippe uiterlijk van Credible. Het 

eten is hier helemaal niet zo  

duur en de loungebanken zitten 

heerlijk. Mocht je niet meer 

 overeind komen, dan kun je een 

overnachting boeken – Credible 

is namelijk een hotel. 

19. Café de Plak
Kaasgehakt van Café de Plak! 

Meer hoeven we eigenlijk niet te 

zeggen. Het café-restaurant is al 

jaren een begrip in Nijmegen en 

behoort tot de lokale historie en 

opvoeding. Behalve op betaal-

baar eten en een vol bord, kun je 

hier rekenen op een vol restau-

rant. Reserveren is niet mogelijk, 

maar de doorstroom verloopt 

soepel.

20. De Waagh
Dit pand uit de zeventiende eeuw 

lijkt niet bepaald op een studen-

tenkroeg. Toch kun je in De 

Waagh extreem goedkoop eten! 

Vraag naar de Waaghhap, een 

wekelijks menu (niet op zaterdag). 

Voor maar 9,95 euro heb je een 

voor- en hoofdgerecht. Ga je 

voor de ‘deluxe’, met nagerecht, 

betaal je 12,95 euro.

Drinks

21. In de Blaauwe Hand
Verstopt in de schaduw van de 

Stevenskerk huist het oudste café 

van Nijmegen: In de Blaauwe 

Hand. Een bruin café zoals een 

bruin café hoort te zijn. Probeer 

eens het biertje de Rooie Tieptop, 

alleen hier te verkrijgen. Mocht je 

de armspieren willen trainen, kun 

je hier je goudgele vriend drinken 

uit een stenen pul.

22. Café Jos
In 2009 werd dit café in Nijme-

gen-Oost uitgeroepen tot beste 

café van Nederland. Café Jos 

heeft dan ook een indrukwek-

kend assortiment aan bieren en 

whisky’s. Met 200 bieren op fles 

en 33 bieren op de tap is er voor 

ieder wat wils.

23. The Shamrock
Wil je met eigen ogen aan-

schouwen hoe Feyenoord zich 

blameert in de Champions 

League? Of hoe onze buren uit 

Arnhem uit de Europa League 

worden geknikkerd? Dan moet  

je naar Irish pub The Shamrock. 

Tijdens voetbalwedstrijden lijkt 

de sfeer hier op die van een 

 kolkende Kuip.

24. Café Wunderkammer
Een rariteitenkabinet, dat is het 

nieuwe café in de Houtstraat. 

Tussen de kunstobjecten van 

over heel de wereld drink je 

drankjes (heel veel biertjes) uit 

alle windstreken. Café Wunder-
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Jim Weekers, 
vier jaar mentorpapa,  
zag het haar van een 
introkindje in de fik 
vliegen:

"De dinsdag van onze 

introductie stond in het 

teken van het G4-Feest in 

de Drie Gezusters. Ons 

groepje vermaakte zich 

uitstekend, totdat mijn 

medepapa Niek me 

aantikte: ‘Vind jij het ook zo 

vreemd ruiken? Alsof er iets 

in brand staat.’ Wat bleek: 

het haar van ons 

mentorkindje Ayla hing in 

de kaars achter haar en 

vloog langzaam in brand. 

Gelukkig hadden we het op 

tijd door en was maar een 

klein gedeelte van Ayla’s 

haar weggeschroeid. 

Desondanks bleef dit wel 

hét verhaal van de 

introductie. De rest van de 

week zongen we overal op 

straat en tijdens het 

introweekend op de 

melodie van de Kings of 

Leon-hit Sex on Fire: ‘YOUR 

HAIR IS ON FIRE!’" 

De introweek staat garant 
voor sterke verhalen die 
nog jaren meegaan. Vox 
verzamelde er vier. 
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kammer zou wel eens dé nieuwe 

hotspot van Nijmegen kunnen 

worden.

25. Café Maxim
In Bottendaal, een van de gezel-

ligste en mooiste wijkjes van 

 Nijmegen, vind je Café Maxim. 

Het is hier altijd gezellig druk en 

het terras kent veel zonuren. Een 

bezoek is ideaal te combineren 

met een picknick in het Thieme-

park, waar veel studenten hun 

avondeten oppeuzelen en drank-

spelletjes spelen.

Activities

26. Filmavond LUX
Geen cent te makken, maar toch 

naar de bioscoop? Ga dan op 

maandag naar de studentenavond 

van filmhuis LUX. Voor maar vijf 

euro zie je bijvoorbeeld Emma 

Watson, Samuel L. Jackson of de 

Minions schitteren op het witte 

doek. 

27. Bierproeverij in  
De Hemel
‘Stuur mij maar naar de hel, want 

in de hemel wordt geen bier 

geschonken!’ Wie dit denkt, zit 

fout. In Nijmegen vind je namelijk 

speciaalbierbrouwerij De Hemel, 

de oudste van Nederland. Hier 

kun je een bierproeverij met 

rondleiding doen, waarbij je  

een aantal hemelse bieren zult 

proeven.

28. Escape Boot
Dacht je dat een escape room 

cool was? Think again! De 

Escape Boot heeft niet alleen  

vier escape rooms om je uit te 

redden, maar ook een heuse 

escape arena. Hierin kunnen tot 

wel zestig personen meedoen 

aan een teambattle. Verlaat jij 

 tijdig het zinkende schip?

29. Trampolinespringen bij 
Bounz
Weet je nog, vroeger? Uren 

springen op een trampoline om 

vervolgens bij je ouders aan te 

schuiven voor het avondeten. 

Dat kan nog steeds, maar dan 

moet je wel zelf koken (of hele 

lieve huisgenoten hebben).  

Bij Bounz beland je in een 

 trampoline-arena waar stoppen 

geen optie is.

30. Buitenbad
Zwemmen in de Waal te riskant 

voor jou? Ga dan naar het 

 Goffertbad. Hier kun je onge-

limiteerd genieten van alle 

 voordelen van buiten zwemmen, 

zonder de gevaren van natuur-

water. Kun je daarna direct in  

het Nijmeegse ‘Central Park’ je 

beachbody showen.

31. Literatuur
Hou je van literatuur, dan is 

 Nijmegen een walhalla voor jou. 

Er zijn het literaire magazine Op 

Ruwe Planken, festival Boek op 

de Bank en literair productiehuis 

Wintertuin. Workshops en feest-

jes het hele jaar door. Hoogte-

punt: het jaarlijkse Boekenfeest 

in De Vereeniging.

Sightseeing

32. Red light district
Veel mensen weten het niet, 

maar Nijmegen heeft zijn eigen 

red light district. Voor sommigen 

een toeristische attractie. Aan  

de Nieuwe Markt, vlakbij het 

 Kronenburgerpark, schijnt het 

rode licht op de rijen van ano-

nieme mannen met capuchon, 

die staan te loeren of wachten 

op hun beurt.

33. Keizer Karelpark
Je kunt er eigenlijk niet komen, 

maar toch dacht de architect: 

‘Hier moet een park komen!’ Het 

‘waarom’ van het groene eiland 

midden op het Keizer Karelplein 

mag dan onduidelijk zijn, als je 

goed oplet met oversteken kun je 

hier chillen tussen de rondtollende 

Duitsers die de weg niet weten.  

34. Marijuana Alley
De Vlaamsegas mag er dan niet 

meteen uitzien als een fris hoekje, 

je moet er op zijn minst één keer 

doorheen zijn gelopen. Met twee 

coffeeshops naast elkaar wordt 

de pisgeur al snel verdreven door 

een ander geurtje. Aanrader: de 

milkshakes bij coffeeshop De 

Kronkel zijn, volgens ons, de 

 lekkerste van het land!

35. Stadseiland Veur-Lent
Het nieuwe stadseiland Veur-

Lent is unaniem een belachelijk 

groot succes. Nijmegen werd er 

wereldberoemd mee. Je kunt 

hier van alles doen: zwemmen in 

de Spiegelwaal, genieten van de 

rust of je hardlooprondje voor-

zien van wat extra sjeu. 

36. Sint-Nicolaaskapel
In en om deze steenoude 

 middeleeuwse kapel bestaat  

een hoop mysterie. Wie bouwde 

bijvoorbeeld het ding? Vast staat 

dat het een van de mooiste plek-

jes van Nijmegen is, waar tijdens 

de Vierdaagse intieme concerten 

worden gegeven en regelmatig 

exposities te zien zijn.
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“Poeh”, zegt Karl Kouki, op de vraag in hoeveel cafés in 
Nederland zijn shotje inmiddels te koop is. “Ik weet het 
eigenlijk niet precies.” Dat komt deels omdat de distributie 
van de borrel inmiddels door externe partijen gedaan 
wordt, maar vooral omdat dat aantal almaar blijft stijgen. 
In het voorjaar, toen KOEKIE twee jaar bestond, stond de 
teller boven de driehonderd. “En in september wordt 
KOEKIE helemaal volwassen, als we in tweehonderd 
 vestigingen van een nationale slijterijketen te koop zijn.”
KOEKIE is inmiddels dus een volwaardig drankmerk, ver-
kocht in kroegen door het hele land. Kouki moet zelf ook 
glimlachen als hij bedenkt hoe kleinschalig het allemaal 
begon. ”Ik werkte als student achter de bar bij Café de 
Fuik. Daar stonden allerlei dranken en ingrediënten, 
waarvan sommige vrijwel nooit gebruikt werden. Daar heb 
ik als experiment een mix van gemaakt. Dat was alles.”

De mix sloeg aan en belandde op het bord in De Fuik, 
onder de naam KOEKIE – de bijnaam van de bedenker. 
Normaal gesproken verdwijnt zo’n borrel ook snel genoeg 
weer. KOEKIE bleef populair. En dus ging Karl Kouki er  
na twee jaar écht mee aan de slag. Na eindeloos experi-

menteren was de mix 25 recepten later eindelijk precies 
zoals hij het wilde. Wat erin zit, is geheim. Kouki keerde 
zijn spaarpot om en liet duizend flessen produceren. 
Daarna ging het razendsnel.

 
Wintersport
“Er was geen strak businessplan of gelikte marketing-
campagne. Het begon gewoon te lopen. En dat is eigenlijk 
nog steeds zo”, zegt Kouki. In het begin waren het vooral 
studenten die het drankje (en wellicht ook het verhaal 
erachter) omarmden. De drank waaide van de Nijmeegse 
studentenwereld over naar de Eindhovense. Daarna 
volgde de rest van het land. Inmiddels drinken mensen 
KOEKIE tijdens stapavonden in de kroeg, maar ook bij de 
koffie, gemixt met frisdrank op het terras, of zelfs op 
 wintersport in Oostenrijk, waar het ook te koop is. “Het is 
het perfecte alternatief voor de scherpe schnaps – daar 
ben ik, zacht gezegd, geen groot liefhebber van.”

Juist in de periode dat KOEKIE exponentieel groeide, 
begon Kouki aan zijn master Bestuurskunde aan de 
 Radboud Universiteit. “Vooraf had ik me voorgenomen 

Dat je je carrière ‘plant’, is veelal een illusie. 
Karl Kouki ging geen bestuurskunde studeren 
met het idee dat hij ooit geld zou verdienen 
met een zelfbedacht karameldrankje. Het 
gebeurde wel. Karls KOEKIE is nu in het hele 
land te koop en de barman slaagde erin cum 
laude af te studeren. 
Tekst: Tim van Ham / Foto: Bert Beelen
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De introweek staat garant 
voor sterke verhalen die 
nog jaren meegaan. Vox 
verzamelde er vier. 

om me vooral op mijn studie te richten.” Maar ja, KOEKIE 
werd steeds populairder, en het zat niet in Kouki’s aard 
om die groeispurt af te remmen zodat hij meer aandacht 
kon besteden aan een tentamen ‘New Public Governance’ 
– om maar iets te noemen. “Op een of andere manier heb 
ik het toch weten te combineren. Dat was zwaar, want ik 
deed alles nog zelf. Nu besteed ik de distributie uit, maar 
toen moest ik zelf zorgen dat de klanten hun dozen KOEKIE 
kregen. Dat ging met de auto, de fiets of desnoods met de 
trein.” De master ging zelf ook niet slecht: afgelopen voor-
jaar kreeg Kouki zijn diploma. ‘Cum laude’, stond er in 
mooie letters op. Een baan heeft hij nog niet, zijn dranken-
merk houdt hem ‘bijna fulltime’ bezig. 

KOEKIE blijft intussen groeien. “In het begin hield ik 
er rekening mee dat het een hype zou kunnen zijn. Ik 
bedoel: vroeger dronk iedereen Bacardi Breezers, nu zie je 
er niemand meer mee. Maar daar ben ik niet langer bang 
voor. De verkoopcijfers groeien nog steeds en alle verkoop-
punten bestellen bij. En er komt een tweede smaak aan, 
met framboos. Dus wat mij betreft is KOEKIE een blijvertje 
in de shooterbusiness.” *

Luuk Joling,  
voormalig coördinator 
internationale introductie, 
kreeg een mentorkindje 
dat volledig onbekend was 
met het Nederlandse 
klimaat:  

"Elk jaar zijn ze er weer: de 

internationals die denken 

dat Nederland een echte 

zomer heeft. Een zomer 

met meer dan alleen twee 

tropische dagen met als 

afsluiting een genadeloze 

onweersbui. Maar 

Francesco snapte er echt 

helemaal niets van. Als 

Zuid-Europeaan verwend 

door zijn eigen klimaat, 

vertelde hij me tot op zijn 

koude botten toe 

teleurgesteld dat hij één trui 

mee had genomen... voor 

met kerst! Daarnaast had hij 

alleen wat korte broeken, 

hemdjes en slippers bij zich. 

Hij vroeg me wanhopig: ‘It’s 

August Luuk, why is it 18 

degrees and does it rain all 

day?’ Niemand die het weet 

Francesco… Hij heeft zich 

een week lang vastgeklampt 

aan zijn Radboud-hoodie 

en de door ons uitgedeelde 

poncho’s. Dat fietsen kon 

hij nog wel begrijpen, maar 

hij vroeg zich wel hardop af 

hoe we in dit klimaat 

konden leven."
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De campus van de Radboud Universiteit staat 
vol bijzondere en veelal moderne gebouwen. 
Maar het gaat natuurlijk om wat er ín die 
gebouwen gebeurt. Nijmegen is een brede 
universiteit en onderscheidt zich onder meer 
met onderzoek naar cyber security, zwaarte-
krachtsgolven, vluchtelingenproblematiek en 
afweercellen.
Tekst: Steven Huls, Martine Zuidweg / Foto’s: Google Earth Pro

Campus 
highlights
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Onderzoek naar Nederlandse identiteit
Letterkunde, Erasmusgebouw
Bestaat de echte Nederlander wel? En sinds wanneer voelen 

wij ons Nederlanders? Lotte Jensen is hoofddocent 

Nederlandse letterkunde en heeft zich hierover gebogen. 

Dé Nederlander bestaat niet, maar er is wel degelijk sprake 

van een collectieve identiteit, meent Jensen. In 1798 werd 

in de eerste Nederlandse grondwet bepaald dat Nederland 

een zogenaamde eenheidsstaat was; de zeven soevereine 

gewesten waren niet meer. Jensen las voor haar onder-

zoek veel oorlogs- en vredesteksten uit de zeventiende en 

achttiende eeuw, en zag dat we ons in tijden van oorlog 

‘meer Nederlands’ gingen voelen. Joost van den Vondel 

schetste in zijn toneelstuk Leeuwendalers (1648): “de 

koeien geven melk en room, het is al boter tot de boom”. 

Toen al typisch Nederlands.

Hoe kraak je een chipkaart?
Informatica, Huygensgebouw
De huidige generatie eerstejaars weet haast niet beter, 

maar ‘vroeger’ (vóór juli 2014) moest je een papieren 

treinkaartje kopen als je in het weekend naar je ouders 

ging. Door de komst van de ov-chipkaart is treinreizen 

eenvoudiger geworden; je hoeft alleen nog maar in en uit 

te checken op het station. De Digital Security Group van 

de Radboud Universiteit droeg bij aan dit project door al 

hackend en krakend op zoek te gaan naar de gebreken 

van de chipkaart. De zwakste schakel bleek de MIFARE 

Classic-chip, ook gebruikt in pasjes voor hotelkamers.  

Met een kaartlezer en speciale software kon je binnen  

een paar minuten alle data op de kaart aanpassen. 

Methodes om woordjes te leren
Donders Institute for Brain,Cognition and Behaviour 
Hoe leer je binnen een uur zo goed mogelijk de betekenis 

van tachtig Litouwse woorden uit je hoofd? Dat was de 

insteek van een internationale wedstrijd, Memprize, om 

betere studeermethoden te ontwikkelen. De Nijmeegse 

onderzoekers staken vooral in op het visuele geheugen. 

Ze vroegen de deelnemers woordjes in de kamers van een 

huis te onthouden en ezelsbruggetjes te bedenken. Het 

Litouwse woord voor regen is lietus en dat is gemakkelijker 

te onthouden als je denkt aan ‘liters water’. Een andere 

truc die het team toepaste was om de betekenis van het 

woord te herhalen, vlak voor de proefpersoon hem weer 

vergat. De Nijmeegse methode bleek niet alleen de effec-

tiefste manier, maar ook de aangenaamste. 
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A B C D E

HORTUS

Je hoeft echt geen bioloog 

te zijn om blij te worden 

van de botanische tuin in 

Park Brakkenstein. Geniet 

van de rust, bijzondere 

planten en kunstobjecten 

van de Hortus, terwijl je 

nipt aan een kopje koffie of 

kruidenthee. Als het koud 

is, houden de kassen je 

met liefde warm.

SKYLOUNGE ERASMUS 

BUILDING

Vanaf hier kijk je helemaal 

tot aan Duitsland. Verwon-

der je over het vele groen 

van Nijmegen en omgeving 

en bekijk de Thomas van 

Aquinostraat vanuit een 

ander perspectief (van 

bovenaf is het straatje nog 

steeds niet fraai). De Sky-

lounge is een ideale plek 

om te genieten van je lunch 

en het uitzicht.

BERCHMANIANUM

Het Berchmanianum is de 

nieuwste aanwinst van de 

campus. Met zijn grote tuin 

en statige uitstraling is het 

voormalige klooster ideaal 

om te dienen als nieuw 

academiegebouw. Het 

 historische pand geeft de 

universiteit net dat beetje 

extra historie. Ook niet 

onbelangrijk!

CAFÉ DE AESCULAAF

Het gezelligste biertje drink 

je in het ziekenhuis. Bij de 

medische faculteit vind je 

café de Aesculaaf, waar 

(speciaal)bier, fris en wijn 

nog ouderwets laag 

geprijsd zijn. Loop ook 

eens naar binnen bij het 

nabijgelegen Anatomisch 

Museum.

THOMAS VAN  

AQUINOSTRAAT

Ga snel kijken, voordat hier 

alles plat gaat. De Thomas 

van Aquinostraat wordt 

door velen gezien als de 

lelijkste straat van Nijmegen. 

Maar voordat de sloop-

kogel zijn werk doet, moet 

je hier toch echt een keer 

door de nauwe gangetjes 

en bedompte hokjes je 

weg zien te vinden.  

Succes daarmee.

Neem ook hier eens een kijkje
Je kunt aan de Radboud Universiteit meer doen dan alleen studeren (en werken). 

Vijf plekken die je als eerstejaarsstudent tenminste een keer bezocht moet hebben. 

De sterkste magneet ter wereld
High Field Magnet Laboratory (HFML)
In 2014 vestigde het Nijmeegse lab voor hoge magneet-

velden (HFML) een wereldrecord met de sterkste  

magneet ter wereld. De supermagneet heeft een kracht 

van 37,5 tesla (achtduizend keer sterker dan een koelkast-

magneet) en wordt gebruikt om nieuwe eigenschappen 

van materialen te ontdekken. Mede dankzij de magneten 

van het HFML wonnen Andre Geim en Konstantin 

Novoselov in 2010 de Nobelprijs voor de Natuurkunde 

met hun ontdekking van grafeen: een laagje koolstof van 

maar één atoom dik op een rooster met honingraat-

structuur. Grafeen is tweehonderd keer sterker dan staal, 

flexibel, dun én transparant, handig voor bijvoorbeeld 

 touchscreens. Eerder won Geim al de IgNobelprijs door 

een kikker in een magneetveld te laten zweven. No frogs 

were harmed in this experiment. 

Zwaartekrachtsgolven
Astrofysica, Huygensgebouw
Einstein voorspelde hun bestaan al en sinds 2015 worden 

ze ook gemeten: zwaartekrachtsgolven. Ze ontstaan 

 wanneer twee zwarte gaten samensmelten. Het gemeten 

signaal duurt ongeveer 0,2 seconde en doet denken aan 

vogelgetjirp, maar dan onder water. Astronoom Gijs 

 Nelemans was coauteur van het artikel over de astro-

fysische implicaties van zwaartekrachtsgolven. Om deze 

Grotius
gebouw
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signalen te observeren zijn speciale telescopen nodig. De 

Nederlandse onderzoeksschool voor sterrenkunde (NOVA) 

en de Radboud Universiteit helpen met de ontwikkeling 

van BlackGEM-telescopen, specifiek ontworpen voor het 

detecteren van zwaartekrachtsgolven. 

Tekortkomingen van het asielbeleid
Rechtenfaculteit, Grotiusgebouw
Wie aan Nijmegen en vluchtelingen denkt, denkt al gauw 

aan de noodopvang in Heumensoord die vorig jaar onder-

dak bood aan drieduizend asielzoekers. Minder bekend is 

het Nijmeegse Centrum voor Migratierecht. Tineke Strik 

schreef een proefschrift over het Europees asiel- en 

migratierecht. Asielzoekers moeten welkom blijven in 

Europa, zo betoogt ze, en niet alleen in hun eigen regio. 

Het Europese asielbeleid zet zwaar in op grensbewaking 

van de buitengrenzen. Dit drijft de vluchtelingen in handen 

van mensensmokkelaars en overvolle vissersbootjes de 

Middellandse Zee op. Je moet eerst deze tocht over leven, 

voordat je als vluchteling bescherming krijgt. En dat hekelt 

Strik. 

Onderzoek naar afweercellen
Radboudumc
Patiënten met een melanoom (een soort huidkanker)  

en uitzaaiingen in de lymfeklieren hebben een slechte 

prognose. Maar juist voor deze groep heeft hoogleraar 

tumorimmunologie Jolanda de Vries met haar team een 

unieke behandeling gevonden. Met speciale afweercellen, 

die de patiënt zelf produceert. Bij de patiënt worden 

bloedcellen geoogst om vervolgens gefilterd en bewerkt 

te worden in het laboratorium. Daarna spuiten artsen de 

cellen terug in het lichaam van de patiënt, in de hoop dat 

deze andere witte bloedcellen aansturen om de tumor op 

te ruimen. Hoewel de studie nog niet bewezen effectief is, 

wordt hij wel al tijdelijk vergoed door de basisverzekering.

Hoe ontstaan brandhaarden?
CICAM, Thomas van Aquinostraat 
Overal ter wereld vinden gruwelijke conflicten plaats,  

en dat terwijl deze eeuw de vreedzaamste tot nu toe is. 

Willemijn Verkoren, hoofd van het Nijmeegse Centrum 

voor Internationaal Conflict Analyse & Management 

(CICAM), verdiept zich in de oorzaken van deze brand-

haarden. Een veelvoorkomende is de strijd om grond-

stoffen, zoals olie en gas. En de oplossing? Een groot  

deel van de strijdgroepen bestaat uit jonge mannen,  

veelal zonder perspectief en op zoek naar een identiteit. 

“Daarom is het creëren van werkgelegenheid zo belang-

rijk”, aldus Verkoren, “je geeft de mensen dan tenminste 

iets te doen.”
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Floris Heij, 
twee jaar mentorpapa, 
moest zijn groepje op een 
doos Flügel trakteren 
omdat ze de sportdag 
wonnen:

"Politicologen en sport: het 

zijn twee dingen die niet 

echt samengaan. Elk jaar 

winnen de politicologen 

vrijwel geen enkel 

onderdeel op de sportdag, 

omdat we óf te brak, óf 

gewoon niet sportief 

genoeg zijn. Daarom 

beloofde ik twee jaar 

geleden mijn groepje dat ik 

ze op een doos Flügel zou 

trakteren, als ze in staat 

zouden blijken de sportdag 

te winnen (waar 

mentorgroepen van alle 

studies aan meedoen). 

Onder het genot van een 

aantal biertjes, maakte mijn 

groepje zowaar het 

onmogelijke waar. We 

wonnen alle onderdelen en 

werden daarmee de 

winnaar van de sportdag. 

De dag was uiteindelijk 

pijnlijk voor mijn 

portemonnee, maar de 

Flügel zorgde voor een 

legendarische avond. Wat 

de belofte van drank wel 

niet kan doen voor de 

motivatie van een 

mentorgroep." 
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Christiaan Bartmans (54)
Huygensgebouw

“De sfeer is heel gemoedelijk in  

het Huygens. Het is hier net een 

dorp, echt ‘ons kent ons’. Hiervoor 

werkte ik in de opvang van dak-

lozen en jongeren. Daarvan heb  

ik wel een beetje mensenkennis 

meegenomen. Je ziet al snel welke 

karaktereigenschappen iemand 

heeft en hoe je bepaalde situaties 

aan moet pakken.

Van buitenaf lijkt het misschien 

 alsof we alleen maar koffiedrinken 

en de weg wijzen, maar eigenlijk 

doen we veel meer. Het is snel 

schakelen tussen alle taken, zeker 

als het druk is. Wat vooral belang-

rijk is: hospitality. We moeten het 

visitekaartje zijn van de universiteit. 

Dan gaat het toch om uitstraling.  

Al heb je nog zo’n klotedag of  

verdriet van binnen, ik wil altijd blij-

ven lachen tijdens mijn werk. En 

 mensen zo goed mogelijk helpen, 

met wat dan ook.

Je bent een soort vaderfiguur, hier. 

Het is ook leuk om de studenten  

zo te zien groeien. Soms komen ze 

hier met hun studentenpasje van 

vier jaar geleden, en dan zie je hoe 

ze veranderd zijn. En laatst was er 

bijvoorbeeld een barbecue. Dan 

komen ze even vragen of wij ook 

een stukje vlees willen. Het is leuk 

als ze aan je denken, ook al hoeft 

dat niet. Want uiteindelijk heb je 

elkaar toch nodig.”

‘Het is hier 
net een dorp’

Ze zijn wegwijzer, luisterend oor en vaderfiguur. Deze portiers 
zijn niet te missen op de campus. ‘Als je mensen met respect 
behandelt, dan komt dat ook zo terug.’
Tekst: Lara Maassen / Foto’s: Erik van ’t Hullenaar

De visitekaartjes
van de universiteit
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Frank de Kiefte (56)
Universiteitsbibliotheek

“Ik ben niet alleen portier maar ook 

sociaal werker. Mensen komen hier 

wel eens huilend aan. Dan moeten 

ze gewoon effe hun accu opladen 

bij Frankie. Een bakje koffie drinken. 

Frankie’s Coffee Corner, noem ik 

het hier wel eens. Alleen de neon-

letters missen nog. 

Hiervoor was ik dakdekker. Maar  

op een gegeven moment was het 

winter, ik had mot op ’t werk en 

 wilde eens wat anders. Toen vroeg 

mijn zwager of ik niet voor portier 

wilde solliciteren. Ik dacht, wat 

hebben ze aan mij, ik heb alleen 

mijn zwemdiploma. Maar al snel 

kon ik een zomer invallen. Die tien 

weken werden zeven maanden en 

nu zit ik hier nog steeds. Al zestien 

jaar, inmiddels.

Toen ik hier in de UB begon was het 

heel anders. Als er twintig mensen 

in de leeszaal zaten was het veel. 

Niks mocht ook mee naar binnen, 

nog geen jas of flesje water. Ik was 

een soort UB-politie. Dat is niks 

voor mij. Nu is het gelukkig losser 

geworden. En drukker. Veel mensen 

die hier langslopen roepen even ‘Hé 

Frankie!’ en maken een praatje. Da’s 

leuk. En als er buiten een ongeluk 

gebeurt, dan ben ik er en regel ik 

desnoods het verkeer.”

René Galis (52)
Collegezalencomplex en Thomas van Aquinostraat

“Ik werk hier nu vijftien jaar. Wat ik 

zo fijn vind, is de zelfstandigheid.  

Je hebt veel eigen verantwoorde-

lijkheid. Het Collegezalencomplex 

is inmiddels echt mijn gebouw 

geworden. 

Portier zijn gaat om een balans tus-

sen gastheerschap, dienstbaarheid 

en autoriteit. Dat is mijn doel. Als je 

mensen met respect behandelt,  

dan komt dat ook zo terug. Bij mij  

is iedereen altijd welkom. Ik ben 

corrigerend, maar rechtvaardig.  

En er valt over alles te praten, hoor. 

Naast colleges zijn hier ook lezin-

gen, films, symposia, bijscholings-

avonden en open dagen. Soms 

 krijgen we zelfs ministers over de 

vloer. Dat is een leuke afwisseling. 

Ik heb Dries van Agt nog geholpen 

met parkeren.

Tegen de eerstejaars zou ik willen 

zeggen: schroom vooral niet om 

langs te komen als je vragen hebt. 

Soms zijn studenten lang naar iets 

op zoek. Als we dan samen kijken, 

vinden we het negen van de tien 

keer toch.” 

‘Hiervoor was ik 
dakdekker’

‘Ik heb Dries van Agt nog 
geholpen met parkeren’
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HOSPITEREN
kun je leren

Stap 1
Geschikte advertenties 
vinden

De zoektocht naar een kamer in Nijmegen 
begint vaak online. Maar ja, het internet is 
groot, dus waar te beginnen? 
Illustraties: Roel Venderbosch

Daarna

Allereerst: schrijf je in bij studentenhuisvester SSH&, 

die zo’n 6500 kamers verhuurt. Je bent wat aan de late 

kant, maar wie zich aan het begin van het studiejaar 

nog inschrijft, heeft in mei gegarandeerd een kamer. 

Geen kijkavonden, geen gedoe – alleen een flinke 

poos wachten. Heb je meer haast? Duik dan in de 

particuliere markt. En daar kun je vast onze hulp bij 

gebruiken.  

Do: Maak van kamernet.nl en 

Facebookpagina’s als Kamer in 

Nijmegen je startpagina’s, zodat je 

geen kamer mist. Maar vooral: 

gebruik je eigen netwerk – zowel 

online als o�ine. Benader bij 

voorkeur ouderejaarsstudenten in 

Nijmegen (je intro-ouders!). Moet je 

daarvoor met dat ene nichtje praten 

dat je al drie jaar ontweek, bijt dan 

door de zure appel heen: wie weet 

helpt ze je via via aan de kamer van 

je dromen. De mooiste kamers 

komen meestal niet online.

Don’t: Kijk niet alleen naar de 

kamer zelf. Huisgenoten zijn 

minstens zo belangrijk. Als jij straks 

in een paleisje woont, maar de 

keuken wordt geterroriseerd door 

stapels afwas en een muizenkolo-

nie, dan ga je waarschijnlijk geen 

fijne tijd beleven. 

Stap 2
Reageren

Daarna

Je hebt je kamer gevonden, dan moet je nu een 

berichtje sturen. Dat klinkt simpel (en dat is het ook), 

maar je kunt het hier al wel verpesten. De keurmarkt 

voor de kamerzoekende student is immers bikkelhard.

Do: Stuur een origineel berichtje. 

Schrijf een gedichtje, neem een 

filmpje op of vertel een gekke 

anekdote over jezelf. Haak vooral in 

op dingen die in de advertentie 

staan. Als de huisbewoners allemaal 

van films houden, is het slim om 

daar ook iets over te zeggen. 

Realiseer je ook dat je huisgenoten 

to be je hoe dan ook gaan checken 

op Instagram en Facebook, dus 

zorg voor een zonnig profielfotootje 

vanaf een exotisch strand, met een 

ingewikkelde cocktail uit een 

kokosnoot. Of zoiets.

  

Don’t: Zet niet in je bericht dat je 

van ‘lekker eten en gezelligheid’ 

houdt. Dat doet iedereen, en jij bent 

niet iedereen. En stuur het liefst niet 

hetzelfde berichtje naar twintig 

huizen. Het is veel leuker als je het 

echt persoonlijk maakt. Tot slot: je 

studeerd studeert nu aan de 

universiteit, dus d/t-fouten zijn 

o�cieel verboden. 

Stap 3
Uitgenodigd, 
wat nu?

Daarna

Je bent al halverwege! Toch moet het moeilijkste deel 

nog komen. De tijd van veilig online contact is voorbij, 

je zult nu – heel eng – een écht gesprek moeten 

voeren. Een goede voorbereiding kan geen kwaad.  

Do: Zorg in ieder geval dat je op tijd komt. 

Een cadeautje meenemen hoeft echt niet, 

maar wil je niet met lege handen aankomen, 

dan doen een paar biertjes of een flesje wijn 

het altijd goed. Kun je die meteen samen 

opdrinken.

Don’t: Je moeder meenemen is hospi-

teer-zelfmoord. We weten dat een lift met de 

auto verleidelijk is, maar toch: niet doen! Die 

hospiteeravond gaat om jóú, dus laat dat ook 

zo zijn. En probeer niet te nerveus te zijn. Je 

eerste hospiteeravond is vooraf vaak 

doodeng, maar achteraf heel leuk.

Daarna
U bent gearriveerd
(of niet)

Studentenkamers 
in Nijmegen

Gelukt: En dan komt het 

verlossende berichtje. Ben je uitgekozen? 

Yes! Sla de bladzijde om voor meer do’s en don’ts 

over hoe je met je huisgenoten omgaat.  

Niet gelukt: Hospiteren is net als je 

nieuwe liefde vinden. Dat duurt nou 

eenmaal een tijdje en als het niet klikt, 

wordt het toch niks. Dus ga niet aan 

jezelf twijfelen. Als je genoeg geduld 

hebt, komt je nieuwe huis echt wel op 

je pad. Zeker als je keurig dit 

stappenplan blijft volgen.  

De meeste universitaire studenten gaan op een zeker moment 

op kamers. Tijdens het collegejaar 2015-2016 woonde grofweg 

driekwart van de 19.000 Radboudstudenten op kamers in 

Nijmegen of daarbuiten. Dat aandeel is overigens wel aan het 

afnemen. Vroeger, toen jullie nog onschuldige brugklassertjes 

waren, kregen studenten gratis geld van de overheid. Dat is nu 

een lening geworden, waardoor eerstejaarsstudenten veel langer 

wachten totdat ze op kamers gaan. Voor veel eerstejaars is 

SSH&-complex Hoogeveldt het eerste Nijmeegse onderkomen. 

Je kunt het slechter tre�en, met de uni op loopafstand en de stad 

op tien minuten fietsen. Ook populair is het nieuwe Talia-com-

plex (boven popcentrum Doornroosje, naast het station). 

Ouderejaars wonen graag op Sterrenbosch, waar de wat grotere 

(en dus duurdere) kamers van de SSH& te vinden zijn.

Je hebt overigens geen verkeerde stad uitgezocht om op zoek te 

gaan naar een kamer. Alleen in Enschede en Wageningen huur je 

in de studentensteden gemiddeld goedkoper. Vind je je kamer 

toch te duur? Check via lsvb.nl/checkjekamer of de huur niet 

hoog is, daar zijn namelijk wettelijke richtlijnen voor. 

Stap 4
De avond zelf

Daarna

Dingdong! De voordeur gaat open, dus: je voorstellen, 

glimlachen en op de bank gaan zitten. So far, so good. 

Maar wat dan?  

Do: Onze tip, hoe afgezaagd ook: wees vooral 

jezelf. Doe waar jij je fijn bij voelt en durf je 

eigen mening te geven. Maar probeer ook 

interesse te tonen, stel eens een vraag terug aan 

toekomstige huisgenoten. Dat vinden ze leuk.

Don’t: Slijmen is soms verleidelijk, maar niet 

slim. Het komt niet bepaald oprecht over als je 

alle kamers in het huis helemaal fan-tas-tisch 

vindt. Te eerlijk zijn is ook niet altijd verstandig. 

Je gebrekkige kookvaardigheden of afwastech-

nieken mag je best even verzwijgen. Ook 

belangrijk: niet dichtslaan als je de vraag krijgt 

welk dier je in een volgend leven wilt zijn. Op 

onzinvragen mag gerust een onzinantwoord 

volgen.
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HOSPITEREN
kun je leren

Stap 1
Geschikte advertenties 
vinden

De zoektocht naar een kamer in Nijmegen 
begint vaak online. Maar ja, het internet is 
groot, dus waar te beginnen? 
Illustraties: Roel Venderbosch

Daarna

Allereerst: schrijf je in bij studentenhuisvester SSH&, 

die zo’n 6500 kamers verhuurt. Je bent wat aan de late 

kant, maar wie zich aan het begin van het studiejaar 

nog inschrijft, heeft in mei gegarandeerd een kamer. 

Geen kijkavonden, geen gedoe – alleen een flinke 

poos wachten. Heb je meer haast? Duik dan in de 

particuliere markt. En daar kun je vast onze hulp bij 

gebruiken.  

Do: Maak van kamernet.nl en 

Facebookpagina’s als Kamer in 

Nijmegen je startpagina’s, zodat je 

geen kamer mist. Maar vooral: 

gebruik je eigen netwerk – zowel 

online als o�ine. Benader bij 

voorkeur ouderejaarsstudenten in 

Nijmegen (je intro-ouders!). Moet je 

daarvoor met dat ene nichtje praten 

dat je al drie jaar ontweek, bijt dan 

door de zure appel heen: wie weet 

helpt ze je via via aan de kamer van 

je dromen. De mooiste kamers 

komen meestal niet online.

Don’t: Kijk niet alleen naar de 

kamer zelf. Huisgenoten zijn 

minstens zo belangrijk. Als jij straks 

in een paleisje woont, maar de 

keuken wordt geterroriseerd door 

stapels afwas en een muizenkolo-

nie, dan ga je waarschijnlijk geen 

fijne tijd beleven. 

Stap 2
Reageren

Daarna

Je hebt je kamer gevonden, dan moet je nu een 

berichtje sturen. Dat klinkt simpel (en dat is het ook), 

maar je kunt het hier al wel verpesten. De keurmarkt 

voor de kamerzoekende student is immers bikkelhard.

Do: Stuur een origineel berichtje. 

Schrijf een gedichtje, neem een 

filmpje op of vertel een gekke 

anekdote over jezelf. Haak vooral in 

op dingen die in de advertentie 

staan. Als de huisbewoners allemaal 

van films houden, is het slim om 

daar ook iets over te zeggen. 

Realiseer je ook dat je huisgenoten 

to be je hoe dan ook gaan checken 

op Instagram en Facebook, dus 

zorg voor een zonnig profielfotootje 

vanaf een exotisch strand, met een 

ingewikkelde cocktail uit een 

kokosnoot. Of zoiets.

  

Don’t: Zet niet in je bericht dat je 

van ‘lekker eten en gezelligheid’ 

houdt. Dat doet iedereen, en jij bent 

niet iedereen. En stuur het liefst niet 

hetzelfde berichtje naar twintig 

huizen. Het is veel leuker als je het 

echt persoonlijk maakt. Tot slot: je 

studeerd studeert nu aan de 

universiteit, dus d/t-fouten zijn 

o�cieel verboden. 

Stap 3
Uitgenodigd, 
wat nu?

Daarna

Je bent al halverwege! Toch moet het moeilijkste deel 

nog komen. De tijd van veilig online contact is voorbij, 

je zult nu – heel eng – een écht gesprek moeten 

voeren. Een goede voorbereiding kan geen kwaad.  

Do: Zorg in ieder geval dat je op tijd komt. 

Een cadeautje meenemen hoeft echt niet, 

maar wil je niet met lege handen aankomen, 

dan doen een paar biertjes of een flesje wijn 

het altijd goed. Kun je die meteen samen 

opdrinken.

Don’t: Je moeder meenemen is hospi-

teer-zelfmoord. We weten dat een lift met de 

auto verleidelijk is, maar toch: niet doen! Die 

hospiteeravond gaat om jóú, dus laat dat ook 

zo zijn. En probeer niet te nerveus te zijn. Je 

eerste hospiteeravond is vooraf vaak 

doodeng, maar achteraf heel leuk.

Daarna
U bent gearriveerd
(of niet)

Studentenkamers 
in Nijmegen

Gelukt: En dan komt het 

verlossende berichtje. Ben je uitgekozen? 

Yes! Sla de bladzijde om voor meer do’s en don’ts 

over hoe je met je huisgenoten omgaat.  

Niet gelukt: Hospiteren is net als je 

nieuwe liefde vinden. Dat duurt nou 

eenmaal een tijdje en als het niet klikt, 

wordt het toch niks. Dus ga niet aan 

jezelf twijfelen. Als je genoeg geduld 

hebt, komt je nieuwe huis echt wel op 

je pad. Zeker als je keurig dit 

stappenplan blijft volgen.  

De meeste universitaire studenten gaan op een zeker moment 

op kamers. Tijdens het collegejaar 2015-2016 woonde grofweg 

driekwart van de 19.000 Radboudstudenten op kamers in 

Nijmegen of daarbuiten. Dat aandeel is overigens wel aan het 

afnemen. Vroeger, toen jullie nog onschuldige brugklassertjes 

waren, kregen studenten gratis geld van de overheid. Dat is nu 

een lening geworden, waardoor eerstejaarsstudenten veel langer 

wachten totdat ze op kamers gaan. Voor veel eerstejaars is 

SSH&-complex Hoogeveldt het eerste Nijmeegse onderkomen. 

Je kunt het slechter tre�en, met de uni op loopafstand en de stad 

op tien minuten fietsen. Ook populair is het nieuwe Talia-com-

plex (boven popcentrum Doornroosje, naast het station). 

Ouderejaars wonen graag op Sterrenbosch, waar de wat grotere 

(en dus duurdere) kamers van de SSH& te vinden zijn.

Je hebt overigens geen verkeerde stad uitgezocht om op zoek te 

gaan naar een kamer. Alleen in Enschede en Wageningen huur je 

in de studentensteden gemiddeld goedkoper. Vind je je kamer 

toch te duur? Check via lsvb.nl/checkjekamer of de huur niet 

hoog is, daar zijn namelijk wettelijke richtlijnen voor. 

Stap 4
De avond zelf

Daarna

Dingdong! De voordeur gaat open, dus: je voorstellen, 

glimlachen en op de bank gaan zitten. So far, so good. 

Maar wat dan?  

Do: Onze tip, hoe afgezaagd ook: wees vooral 

jezelf. Doe waar jij je fijn bij voelt en durf je 

eigen mening te geven. Maar probeer ook 

interesse te tonen, stel eens een vraag terug aan 

toekomstige huisgenoten. Dat vinden ze leuk.

Don’t: Slijmen is soms verleidelijk, maar niet 

slim. Het komt niet bepaald oprecht over als je 

alle kamers in het huis helemaal fan-tas-tisch 

vindt. Te eerlijk zijn is ook niet altijd verstandig. 

Je gebrekkige kookvaardigheden of afwastech-

nieken mag je best even verzwijgen. Ook 

belangrijk: niet dichtslaan als je de vraag krijgt 

welk dier je in een volgend leven wilt zijn. Op 

onzinvragen mag gerust een onzinantwoord 

volgen.
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Do: Voorkom onderhuidse spanningen. Iets 

onbenulligs kan genoeg zijn voor een flinke 

kitchen fight. Daarom: spreek van te voren af of 

de olijfolie wel of niet gedeeld wordt, net als de 

aanwezige kruiden. Geef het ook even aan als je 

eters over de vloer krijgt, en van plan bent de 

keuken voor de rest van de avond te bezetten.

Don’t: Al je zooi eeuwig laten staan. Eten dat 

over de datum is, verdwijnt niet vanzelf uit de 

koelkast. Je bak spaghetti rijpt niet als een fijne 

wijn, helaas. Ook belangrijk: pik andermans 

spullen niet. Staat jouw bier toevallig niet koud, 

maar dat van een huisgenoot wel? Vráág of je er 

een mag pakken. 

Do: De digitale revolutie heeft niet voor 

niets plaatsgevonden. Maak er gebruik van. 

Met websites als WieBetaaltWat, een eetlijst 

en een datumprikker voor je huisuitjes 

organiseer je het allemaal net wat makkelij-

ker. Dat is fijn, want samen eten en biertjes 

drinken is altijd een goed plan.

Don’t: Kan je je ogen niet afhouden van 

die dude of die chick die je laatst aan de 

haak hebt geslagen in de El Sombrero? 

Leuk voor je, maar daar hebben je huisge-

noten geen boodschap aan. Ga niet in de 

gezamenlijke woonkamer urenlang lopen 

kleen. Get a room. 

KEUKEN

HUISKAMER

Do: Houd je deur meestal lekker open. Dan is 

de kans groter dat iemand een praatje komt 

maken, of naar binnen wordt gelokt door de 

geur van verse ko�e. Zo leer je iedereen sneller 

kennen. En ja, iedereen heeft er begrip voor als 

je op ‘bepaalde momenten’ toch de deur dicht 

doet.

Don’t: Vooral oude studentenhuizen 

hebben geen geluidsdichte muren. Ondanks 

dat je deur netjes in het slot zit, is het aan te 

raden geen luidruchtige seks te hebben. Dat is 

gênant, maar daarnaast ook vervelend voor je 

buurmeisje dat net is gedumpt. Bespaar je die 

ellende – houd ’t lekker binnenskamers.

SLAAPKAMER

Do: Geen idee hoe je een wc schoonmaakt? YouTube 

is je vriend. Kijk alle tips, gebruiksaanwijzingen en ander 

advies van internet af en doe alsof je een echte pro 

bent. Snap je er nog steeds niks van? Durf ’t dan 

gewoon te vragen. Dan weten huisgenoten tenminste 

dat je ermee bezig bent en niet te lui bent om je 

steentje bij te dragen aan de huiselijke hygiëne.

Don’t: Zie je daar nou een dooie cavia liggen in het 

doucheputje? Wees niet die huisgenoot die de douche 

smerig achterlaat. Die haren pak je eruit en gooi je in 

de prullenbak. ¿Comprendo? Mocht er nog een aparte 

wc in het huis zijn, doe dáár dan je grote boodschap. 

Wel zo fris voor de mensen die de douche nog moeten 

gebruiken.

BADKAMER

Een nieuwe stad, een nieuwe studie, een nieuwe 

sociale omgeving; dat is niet voor iedereen een feest. 

In tegendeel: volgens een recent onderzoek van de 

Radboud Universiteit voelt een kwart van de studenten 

‘leegte om zich heen’ en een op de vijf ‘mist andere 

mensen om zich heen’. Het is dus zeker niet vreemd als jij 

je wel eens eenzaam voelt. En als je daar last van hebt; zoek 

hulp. Dat kan bijvoorbeeld bij de studentenpsycholoog aan de 

Radboud Universiteit. Een intake kost maar een tientje. 

Tegelijkertijd: mocht één van je huis of studiegenoten niet lekker 

in zijn vel zitten, vraag dan eens of je hem ergens mee kunt 

helpen. Want het studentenleven is zeker niet altijd lang leve de lol.  

Eenzaamheid

Gefeliciteerd, je hebt je droomkamer gevonden (of een slap aftreksel 
daarvan). Nu begint het echte studentenleven pas. Maar hoe doe je dat 
eigenlijk, samenwonen met soms wel tien huisgenoten? Wederom biedt 
Vox je de helpende hand.
Illustraties: Roel Venderbosch
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Do: Voorkom onderhuidse spanningen. Iets 

onbenulligs kan genoeg zijn voor een flinke 

kitchen fight. Daarom: spreek van te voren af of 

de olijfolie wel of niet gedeeld wordt, net als de 

aanwezige kruiden. Geef het ook even aan als je 

eters over de vloer krijgt, en van plan bent de 

keuken voor de rest van de avond te bezetten.

Don’t: Al je zooi eeuwig laten staan. Eten dat 

over de datum is, verdwijnt niet vanzelf uit de 

koelkast. Je bak spaghetti rijpt niet als een fijne 

wijn, helaas. Ook belangrijk: pik andermans 

spullen niet. Staat jouw bier toevallig niet koud, 

maar dat van een huisgenoot wel? Vráág of je er 

een mag pakken. 

Do: De digitale revolutie heeft niet voor 

niets plaatsgevonden. Maak er gebruik van. 

Met websites als WieBetaaltWat, een eetlijst 

en een datumprikker voor je huisuitjes 

organiseer je het allemaal net wat makkelij-

ker. Dat is fijn, want samen eten en biertjes 

drinken is altijd een goed plan.

Don’t: Kan je je ogen niet afhouden van 

die dude of die chick die je laatst aan de 

haak hebt geslagen in de El Sombrero? 

Leuk voor je, maar daar hebben je huisge-

noten geen boodschap aan. Ga niet in de 

gezamenlijke woonkamer urenlang lopen 

kleen. Get a room. 

KEUKEN

HUISKAMER

Do: Houd je deur meestal lekker open. Dan is 

de kans groter dat iemand een praatje komt 

maken, of naar binnen wordt gelokt door de 

geur van verse ko�e. Zo leer je iedereen sneller 

kennen. En ja, iedereen heeft er begrip voor als 

je op ‘bepaalde momenten’ toch de deur dicht 

doet.

Don’t: Vooral oude studentenhuizen 

hebben geen geluidsdichte muren. Ondanks 

dat je deur netjes in het slot zit, is het aan te 

raden geen luidruchtige seks te hebben. Dat is 

gênant, maar daarnaast ook vervelend voor je 

buurmeisje dat net is gedumpt. Bespaar je die 

ellende – houd ’t lekker binnenskamers.

SLAAPKAMER

Do: Geen idee hoe je een wc schoonmaakt? YouTube 

is je vriend. Kijk alle tips, gebruiksaanwijzingen en ander 

advies van internet af en doe alsof je een echte pro 

bent. Snap je er nog steeds niks van? Durf ’t dan 

gewoon te vragen. Dan weten huisgenoten tenminste 

dat je ermee bezig bent en niet te lui bent om je 

steentje bij te dragen aan de huiselijke hygiëne.

Don’t: Zie je daar nou een dooie cavia liggen in het 

doucheputje? Wees niet die huisgenoot die de douche 

smerig achterlaat. Die haren pak je eruit en gooi je in 

de prullenbak. ¿Comprendo? Mocht er nog een aparte 

wc in het huis zijn, doe dáár dan je grote boodschap. 

Wel zo fris voor de mensen die de douche nog moeten 

gebruiken.

BADKAMER

Een nieuwe stad, een nieuwe studie, een nieuwe 

sociale omgeving; dat is niet voor iedereen een feest. 

In tegendeel: volgens een recent onderzoek van de 

Radboud Universiteit voelt een kwart van de studenten 

‘leegte om zich heen’ en een op de vijf ‘mist andere 

mensen om zich heen’. Het is dus zeker niet vreemd als jij 

je wel eens eenzaam voelt. En als je daar last van hebt; zoek 

hulp. Dat kan bijvoorbeeld bij de studentenpsycholoog aan de 

Radboud Universiteit. Een intake kost maar een tientje. 

Tegelijkertijd: mocht één van je huis of studiegenoten niet lekker 

in zijn vel zitten, vraag dan eens of je hem ergens mee kunt 

helpen. Want het studentenleven is zeker niet altijd lang leve de lol.  

Eenzaamheid

Gefeliciteerd, je hebt je droomkamer gevonden (of een slap aftreksel 
daarvan). Nu begint het echte studentenleven pas. Maar hoe doe je dat 
eigenlijk, samenwonen met soms wel tien huisgenoten? Wederom biedt 
Vox je de helpende hand.
Illustraties: Roel Venderbosch
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De introweek staat garant 
voor sterke verhalen die 
nog jaren meegaan. Vox 
verzamelde er vier. 

Bjorn Teeuwen, 
voorlichter bij de  
introductie Management- 
wetenschappen, zag een 
eerstejaars overgeven 
tijdens zijn ICT-instructie: 

“Op de maandag van  

de introductie geef ik  

’s ochtends aan alle 

eerstejaars een ICT- 

instructie. De eerste avond 

zit er dan op, waar de 

kennismakingen hebben 

plaatsgevonden en 

natuurlijk ook wat alcohol 

in het spel is geweest. 

Halverwege mijn instructie 

in het Collegezalen- 

complex, zag ik opeens 

vanuit mijn ooghoek een 

jongen overgeven op de 

trap. Niet iedereen had het 

gelukkig door en ik kon 

mijn instructie afmaken. 

Natuurlijk zorgde het na de 

instructie voor een hoop 

commotie en werd dit het 

verhaal van de dag. Tot 

overmaat van ramp kwam 

na de instructie ook nog de 

vice-decaan binnenlopen, 

die ik snel moest 

waarschuwen voor de kots 

die nog op de trap lag. Ze 

kon er net op tijd overheen 

springen, maar was volgens 

mij niet heel blij met de 

situatie …” 
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Radboud Honours Academy 
 Volg de Honours Academy via www.ru.nl/honoursacademy en www.facebook.com/honoursacademy

Dit is een gesponsorde bijlage van de Radboud Honours Academy

Augustus 2017

HONOURSLAB OVER GEVAARLIJKE KENNIS

Wat is de rol van wetenschappers en journalisten in een 

tijd waarin feiten en expertise ondergeschikt lijken aan 

onderbuikgevoelens en persoonlijke opvattingen?  

Is kennis gevaarlijk geworden? Vijftien studenten gaan in 

oktober aan de slag met deze vragen. In het Honourslab 

– een proeftuin voor nieuwe onderwijsvormen – krijgen 

studenten gastcolleges van wetenschappers, kunstenaars 

en journalisten. In wekelijkse bijeenkomsten reflecteren 

deelnemers van het lab op het tijdperk van post-truth.

Het Honourslab staat open voor tweede- en derdejaars 

bachelorstudenten en pre-masterstudenten.  

Ook studenten die geen honoursprogramma volgen 

worden aangemoedigd zich aan te melden.  

Meer info: www.ru.nl/honoursacademy

Fo
to

: 
B

e
rt

 B
e

e
le

n



Student Carlina Gelens wist al van 
kleins af aan dat ze bij de krijgs-
macht wilde. Een omzwerving via 
een bachelor filosofie en het 
 disciplinair honoursprogramma 
brengt haar droom nu dichterbij: 
na de zomer start ze aan de 
Koninklijke Militaire Academie.

H
et interview is nog maar net begon
nen of Carlina (30) haalt twee 
 boeken van de Duitse staatsjurist 

Carl Schmitt uit haar tas. Ze begint enthou
siast te vertellen. “Tijdens het honours
programma van de faculteit Filosofie, 
 Theologie en Religiewetenschappen heb ik 
twee jaar lang elke twee weken onder begelei
ding Der Begriff des Politischen en  Theories 
des Partisanen gelezen. Dat zijn behoorlijk 
pittige teksten. Ik las aan begeleiders George 
Kwaad en Evert van der Zweerde voor in het 

Duits en ik legde hen uit wat ik had gele
zen.” Het was voor Carlina het hoogtepunt 
van haar tijd in Nijmegen, vertelt ze. “Mijn 
aantrekkingskracht tot Schmitts denken is 
zo groot dat ik op dit moment werk aan een 
vertaling van een niet eerder in het Neder
lands gepubliceerde tekst.”

Krijgsmacht
Haar honoursprogramma kreeg nog  
meer kleur toen Carlina een half jaar naar 
Breda ging om een minor te volgen aan de 
Konin klijke Militaire Academie. “Al gauw 
leerde ik dat de krijgsmacht het heel belang
rijk vindt om thinking soldiers op te leiden. 
Soldaten worden getraind om zelf na te 
 denken en dóór te vragen als ze een bevel 
van hogerhand krijgen. Dat is goed voor de 
kwaliteit van operaties.” Vanwege het feit dat 
militairen geacht worden te reflecteren op 
beslissingen, is het een heel interessante 
plek om actief te zijn als filosoof, stelt Carlina.

Terwijl Carlina vakken volgde over 
 militaire geschiedenis, de logica van geweld 
en oorlogsvoering werkte ze aan een onder
zoek over de executie van Canadese krijgs
gevangenen in Normandië. “Als afsluiting 
van mijn literatuuronderzoek presenteerde 
ik mijn resultaten op de locatie waar ik zo 
lang onderzoek naar had gedaan  de Abbaye 
d’Ardenne. Dat was heftig. Ik was de enige 
vrouw, en in tegenstelling tot mijn publiek 
geen militair. Sindsdien vind ik het geven 
van een presentatie tijdens werkcolleges 
geen enkel probleem meer.” 

Droom in vervulling
Na de zomer slaat Carlina haar vleugels uit. 
Ze is toegelaten tot de Koninklijke Militaire 
Academie, voor een opleiding waar normaal 
gesproken alleen militairen voor in aan
merking komen. “Het was altijd mijn droom 
om aan de academie te studeren, in de hoop 
dat ik later bij de militaire inlichtingen
dienst kan gaan werken. Dat doel komt nu 
echt dichterbij. Dankzij het honourspro
gramma kon ik me de afgelopen twee jaar 
verdiepen in relevantie materie. Dat heeft er 
mede voor gezorgd dat ik na de zomer start 
met een master aan de KMA. Fantastisch!” * 

FILOSOFIESTUDENT 
CARLINA WIL DIENEN ALS 
THINKING SOLDIER

DROOMSTAGE IN PARIJS 

Dankzij de Honours Academy 

vond Mariken de Wit haar droom-

stage in Parijs. De student biome-

dische wetenschappen deed in de 

Franse hoofdstad vier maanden 

onderzoek naar immuniteit voor 

malaria.

 Mariken (21) deed onderzoek bij 

het gerenommeerde Institut 

 Pasteur. In het kader van het 

 disciplinaire honours programma 

van de medische faculteit stoom-

de malariaonderzoeker Teun 

Bousema haar klaar voor deze 

stage. “Als je naar Parijs gaat voor 

onderzoek, wil je wel voorbereid 

voor de dag komen”, zegt Mariken.

Eenmaal in Parijs werkte Mariken 

met een reeks bloedmonsters, 

achthonderd in totaal, die uit 

Thailand werden overgevlogen. 

“Thailand is een interessant land 

voor malaria-onderzoek, omdat 

daar de twee grote soorten mala-

ria te vinden zijn”, vertelt Mariken.

Specifiek richtte de honours-

student zich op de vraag in welke 

mate zogenoemde transmissie-

blokkerende antistoffen aanwezig 

zijn in menselijk bloed. “En hoe 

wordt die hoeveelheid beïnvloed? 

Dat is belangrijk, want wanneer 

mensen deze antistoffen aan-

maken worden ze nog wel ziek, 

maar zullen zij de ziekte minder 

snel doorgeven.”

Haar verblijf in Parijs heeft Mariken 

ervan overtuigd dat ze verder wil 

met onderzoek naar infectieziek-

ten. “Ik ben aangenomen voor 

een master aan de London 

School of Hygiene & Tropical 

Medicine. Dat is zeker ook te 

 danken aan mijn tijd in Parijs.”

UITGELICHT

Carlina Gelens
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