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Ben jij de accountant  
die straks zorgt dat het 
veiliger wordt in het land?

© 2009 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Een grote brand. Een vliegtuigongeluk. Een watersnoodramp. Het komt altijd 
onverwacht. Van het ene op het andere moment wordt er een intensief beroep 
gedaan op diverse overheidsdiensten. Nauwe samenwerking tussen brandweer, 
politie en GGD is van levensbelang. Seconden maken het verschil. Hoe kan 
die samenwerking geoptimaliseerd worden en de veiligheid zo goed mogelijk 
gewaarborgd? Een team van auditors, IT-ers en consultants van Deloitte bracht 
dit complexe vraagstuk in kaart. Onderzocht de samenwerking, de financiering, 
de bestuurlijke en de organisatorische invulling. Vervolgens kwam het met 
oplossingen voor de beheersing van de risico’s die samenhangen met de grote 
versnippering van de veiligheidsdiensten. Ook het talent en de ambitie om 
ingewikkelde kwesties op te lossen? Kom dan ‘ns met ons praten. Lees meer 
over deze en andere cases op www.werkenbijdeloitte.nl/cases

Laat niemand je tegenhouden.
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Mobutu, Gaddafi en Idi Amin. Wat je altijd al van ze wilde weten.
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Nee! tweerichtingsfietspad = smeken om problemen 
Ja. Heerlijke brede fietspaden...
Weet niet, kom er zelden tot nooit

‘Collegegeld tweede studie niet plots verhogen’
Studenten die nu een tweede studie volgen, hoeven zich er geen 
zorgen over te maken dat ze plotseling het drie- of viervoudige 
aan collegegeld moeten betalen. Dat zei collegevoorzitter Roelof 
de Wijkerslooth tegen de studentenraad. Hij reageerde daarmee 
op de onduidelijkheid over het plan van minister Plasterk om een 
tweede studie niet langer te bekostigen. 
| 11 november 2009 |  

Nijmegen zichtbaar met Google Streetview
De camerawagen van Google Streetview was al gespot, maar sinds 
kort zijn de plaatjes ook echt via Google Maps te zien: duizenden 
360 graden-afbeeldingen die vrijwel het hele stratenplan van Nij-
megen beslaan. Onder andere zijn de hoofdwegen van de campus 
te zien en de Professor Bromstraat (Hoogeveldt). 
 | 11 november 2009 |  

Jouw huisbaas een huisjesmelker?
Heeft je huisbaas nog steeds de verwarming niet gerepareerd of 
vraagt hij schandalig veel huur voor je optrekje? Dan is je huis-
baas een goede kanshebber voor de titel Huisjesmelker van het 
jaar. De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van Studentenvak-
bond AKKU en ROOD, de jongerenafdeling van de SP. Nomineren 
kan online op www.huisjesmelkervanhetjaar.nl.
 | 10 november 2009 |  

   HET HELE BERICHT LEZEN? GA NAAR VOXLOG.NL   

‘Jacqueline, kom eens gewoon bij 
ons op de bètafaculteit kijken. Hier 
wordt namelijk wel hard gewerkt 
en vind je wel gemotiveerde stu-
denten. Of komt het gewoon omdat 
de echte wetenschap hier zit en in 
en rond het Erasmusgebouw voor-
namelijk hobbyisme bedreven 
wordt?’
Pocahontas ‘Door de bril van  
Jacqueline’ | 23 november 2009 |

‘Bah, hypesporten…’
Stef ‘Blijven bewegen’(Zumba)  
| 16 november 2009 |

‘Of omdat hij eens wil zien hoe het 
onderwijs in een “provincie-univer-
siteitje” wordt gegeven. Dit zijn 
overigens zijn eigen woorden.’
Lisa ‘Minister Plasterk bezoekt  
Radboud Universiteit’  
| 20 november 2009 |

‘Ja, maak me nog even jaloerser! Is 
het supermarktje bij Hoogeveldt te 
ver weg? Pff, nu al kapsones;)’
StK ‘Bewoners Gouverneur baden in 
luxe’ | 19 november 2009 |

‘De Nijmeegse studentenatletiek-
vereniging is nu dus echt het  
haasje.’
Nico, ‘Nijmeegse Trappenloop  
gekaapt’ | 12 november 2009 |

‘Erg handig lijstje. Ik gooi hem 
denk ik in mijn favorieten. Afgelo-
pen jaar was mijn teruggaaf echter 
€ 0.’
Stef ‘Studenten laks met belasting-
geld’ | 18 november 2009 |

 OOK RU-GEREN? 
    GA NAAR VOXLOG.NL

Gespot op

poll
5% 11%

28%

Fietsveiligheid
De Heijendaalseweg is af, maar is het fietspad wel veiliger  
voor fietsers? 

61%

Bewoners Gouverneur baden in luxe
De bewoners van Hoogeveldt zullen met jaloezie toegekeken hebben. 
Tegenover het klassieke studentencomplex verrees de afgelopen 
maanden de Gouverneur, een majestueuze SSHN-flat die op kamers 

gaan een nieuwe dimensie geeft. 
Onlangs namen de eerste 
studenten er hun intrek. “Zelfs 
mijn tante was jaloers.”
De Gouverneur biedt met 195 zelfstan-
dige wooneenheden plaats aan maxi-
maal 288 studenten. Luxe is daarbij 
het devies, want de appartementen zijn 
gemiddeld 48 m2 groot en voorzien van 
een keuken en badkamer. Eerstejaars 
zullen niet snel hun intrek nemen in 

het complex, want dit topsegment van studentenwoningen vraagt om een lange 
inschrijftijd. Gouverneurbewoners krijgen waar voor hun geld, want de huurprijs 
ligt met huursubsidie rond de 350 euro, een schappelijke prijs. “En dan hebben 
we ook nog een mooi balkon”, voegt een tevreden bewoonster daaraan toe.
 | 19 november 2009 |  

Minister Plasterk bezoekt Radboud Universiteit
Minister Plasterk komt op 9 december naar de Radboud Universi-
teit voor een werkbezoek aan de Honours Academy. De Honours 
Academy is dit jaar van start gegaan, ondersteund met 4,9 miljoen 
euro van het ministerie van onderwijs. Tijdens zijn bezoek zal de 
minister vooral met honoursstudenten praten. 
| 20 november 2009 |  

Nijmeegse aanwas bij Jonge Akademie
Twee van de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie zijn onder-
zoekers van de Radboud Universiteit: Bé Breij van Griekse en La-
tijnse taal en cultuur en Joost Hoenderop van de afdeling fysiolo-
gie van het UMC St. Radboud. De Jonge Akademie is onderdeel van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). 
| 17 november 2009 |  
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Mark Stoop
Derdejaars milieu-natuur-
wetenschappen (foto)
“Ik denk dat de tijd nog 
niet rijp is voor harde af-
spraken, omdat wereldlei-
ders zoals president Obama 
prioriteit geven aan andere 
zaken als het zorgstelsel in 
de Verenigde staten. En als 
Obama dwarsligt, ben ik 
bang dat er weinig gaat ge-
beuren.”

Pieter Leroy
Hoogleraar Milieu en Beleid  
“Het zou kunnen dat Ko-
penhagen niet veel concrete 
afspraken oplevert. De top 
is een momentopname en of 

de afspraken nu, of over 
tien jaar worden gemaakt, 
doet er eigenlijk niet zoveel 
toe. Ik ben optimistisch  
gestemd dat ze er ooit zul-
len komen. Wat we nodig 
hebben is een groep verlich-
te geesten, dappere politici 
en strijdbare burgers die 
pressie kunnen uitoefenen 
op de politiek. Dan komt  
de noodzakelijke ommekeer 
wel.” 

Jelleke Bosma
Derdejaars milieu-maat-
schappijwetenschappen
“Ik hoop op strenge afspra-
ken, waarin landen als Ne-
derland worden uitge-

daagd drastische maatrege-
len te nemen.”

Irene Dankelman
Docent duurzame 
ontwikkeling
“Door alle belangstelling 
die de top oproept, staat 
klimaatverandering en de 
urgentie van actie op alle 
agenda’s. Ik denk dat er ze-
ker stappen in de goede 
richting gemaakt gaan wor-
den: veel goede intenties, 
maar ook duidelijke kaders 
voor actie. Of alle targets en 
noodzakelijke financiën al 
in Kopenhagen worden 
vastgesteld valt echter te 
nog te betwijfelen.”

Maarten Cras
Secretaris Centrum voor 
Internationaal Conflict - Ana-
lyse & Management (CICAM)
“Het is altijd goed om in ge-
sprek te blijven, maar over 
de resultaten heb ik zo mijn 
bedenkingen. Soms heb ik 
het idee dat er wel eens een 
top kan worden overgesla-
gen en er wat vaker via de 
digitale snelweg kan wor-
den overlegd. Voor de grap 
zou eens moeten worden 
nagegaan wat al die (sub)
toppen aan energie kosten. 
Wist je dat de Kopenhagen-
delegatie uit België alleen al 
uit 120 leden bestaat?”
 

Zelden was er zoveel chaos rond de inschrijvings- 
cijfers als dit collegejaar. Voorspellingen spraken van 
een toename van 25 procent, maar op de eerste col-
legedag wist niemand precies hoeveel studenten zou-
den komen opdagen.

Studielink, het softwaresysteem waarmee stu-
denten zich kunnen aanmelden voor een op-
leiding, is dit jaar voor het eerst op grote schaal 

Chaos rond inschrijvingscijfers universiteiten
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De klimaattop in Kopen-
hagen zet hoog in. De 

wereldleiders moeten het 
met elkaar eens worden 

over een nieuw mondiaal 
klimaatakkoord en 

afspraken maken over 
CO2-uitstoot en ontbos-

sing. Denk jij dat dit 
akkoord er komt? 

facts &
figures

Het aantal eerstejaars aan de Radboud  
Universiteit groeide met 7,5 procent Bron: Radboud Universiteit

Sportteam van het jaar
Blijdschap bij de heren van studenten-
handbalteam Ha-Stu. Bij de uitreiking  
van de jaarlijkse sportprijzen door de  
Nijmeegse Studenten Sportraad (NSSR), 
vielen de handballers dubbel in de prij-
zen. De Heren 1 werden ‘sportteam van 
het jaar’ omdat ze het afgelopen jaar met 
overmacht het kampioenschap wisten te 
veroveren in de eerste klasse. Voor die 
prestatie ging de erkenning ook naar hun 
oefenmeester, Dick Richards (foto: mid-
den) die tot ‘trainer van het jaar’ werd 
gekozen. 
De overige prijzen gingen naar wielren-
ner Jefte de Bruin (sporter van het jaar), 
triatlete Femke van Kessel (sportster van 
het jaar), hockeyster Dineke Westra (vrij-
williger van het jaar) en BMX-coureur 
Lieke Klaus (topsporter van het jaar). 

gebruikt. In het voorjaar trok de organisatie 
aan de bel: uit de cijfers bleek dat de toeloop 
zo’n 25 procent hoger lag dan andere jaren. 
Maar met één groot verschil: het ging om áán-
meldingen en niet om ínschrijvingen. Direc-
teur Studentenzaken Wim Brand: “Voorheen 
vertrouwden we op de IB-Groep. Maar omdat 
scholieren zich steeds later inschrijven heeft 
die de deadline voor de inschrijvingen laten 

vervallen. De IB-Groep kan dus geen progno-
ses meer leveren.” De cijfers van Studielink 
zijn minder betrouwbaar, zo bleek twee weken 
geleden toen de instellingen ‘slechts’ 12 pro-
cent groei constateerden. Brand pleit daarom 
voor een herstel van de deadline: “1 mei zou 
een optie kunnen zijn”. Studielink-directeur 
Wouter de Haan vindt dat voorbarig. “We mis-
sen nog de ervaring om de cijfers goed te inter-
preteren. Bovendien hadden we de pech dat 
het eerste jaar van de grootschalige inzet van 
Studielink samenviel met een ongewoon gro-
te toestroom van studenten door de crisis.”  
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nieuws & opinie

De dagen van de basisbeurs zijn geteld, zo blijkt uit de 
behandeling van de onderwijsbegroting 2010. Met uitzon-
dering van de SP staat geen enkele grote politieke partij 
meer onvoorwaardelijk achter het huidige systeem. 

Grote vraag is wat er straks voor in de plaats zal ko-
men. Op dit moment lijkt het ‘sociaal leenstelsel’ 
de beste papieren te hebben. Studenten moeten 
dan straks hun volledige studiebeurs lenen. Later 
kunnen ze die terugbetalen tegen milde voorwaar-
den en rentetarieven, zoals die nu ook gangbaar 
zijn voor de aanvullende lening. Het plan komt van 
de VVD, maar de PvdA heeft al laten weten dit een 
interessante mogelijkheid te vinden. Zonder zich 
uit te spreken voor een alternatief stelt het CDA 
voorop dat het huidige stelsel ‘niet heilig’ is.
De ‘studietax’ van GroenLinks is het enige duidelij-
ke alternatieve plan. Daarin krijgt elke student een 
beurs van ongeveer 700 euro. De partij wil dat beta-

len met een verhoging van de modale belasting-
schalen. Een besluit valt waarschijnlijk in de loop 
van volgend jaar. 

Studiebeurs onder vuur

in de 
media

‘Sommigen ouderen durven winkels niet meer in of reizen niet meer met het 
openbaar vervoer omdat ze bang zijn een angstaanval te krijgen die kan leiden 
tot hartkloppingen. Zo komen ze na verloop van tijd het huis niet meer uit.’ 
Psycholoog Gert-Jan Hendriks in De Gelderlander (24 november)

Het grootste fysica-experiment ooit 
is opnieuw van start gegaan: de 27 
kilometer lange deeltjesversneller 
van CERN in Genève. De eerste 
botsingen hebben plaatsgevonden 
en er is niets kapot gegaan. 

Vreugde op de afdeling hoge- 
energie fysica?
“We zijn heel blij, het gaat voorspoe-
diger dan verwacht. Volgende week 
hopen we nog veel meer botsingen te 
krijgen. Maar we jubelen pas als we 
zover zijn dat we ook echt experi-
menten met de versneller kunnen 
doen. Dat zal nog tot begin volgend 
jaar moeten wachten. Nu zijn we 
vooral bezig met het begrijpen van 
de machine en zorgen dat er geen 
onverwachte dingen gebeuren.”

Vorig jaar raakte de LHC negen 
dagen na het opstarten zwaar 
beschadigd. Is er kans dat dat nu 
weer gebeurt? 
“Nee, het afgelopen jaar is hard ge-
werkt aan een betere beveiliging. Er 
zijn bijvoorbeeld sensoren aange-
bracht die de magneten nauwkeurig 
in de gaten houden. Als er nu iets ge-
beurt, kunnen we de versneller op 
tijd stilzetten.”

Was u erbij vorige week vrijdag in 
Genève toen de machine werd 
aangezet?
“Nee, maar ik heb sindsdien tiental-
len mails ontvangen van collega’s die 
me op de hoogte hielden van alle mijl-
palen die zijn bereikt. Ikzelf ga begin 
december naar CERN. Het is natuur-
lijk fantastisch om daar te zijn nu.”

winnaar / verliezer

Nicolo de Groot
hoge-energiefysicus

Russische rotonde
Nu de teerdampen langs de Heyendaalseweg zijn opge-

trokken, lijkt de fietser de grote winnaar te zijn. Er liggen 

twee maagdelijke en brede fietspaden, het rode asfalt fietst 

koninklijk en auto’s zijn nog slechts figuranten op een 

smal zwart strookje. Wie niet fietst is gek. Overal zijn

fietsenstallingen, onderin het Erasmusgebouw kun je je 

band voor een grijpstuiver laten plakken en fietsen is nog 

goed voor de hartslag ook. Zijn er behalve de afstand 

woon/werk in deze klimaattoptijden überhaupt argumen-

ten om niet op de fiets naar de universiteit te komen? De 

nieuwe tweerichtingsrotonde voor het Erasmusgebouw 

gooit in ieder geval hoge ogen. Zelden heb ik in zo’n kort 

tijdbestek zoveel bijna-aanrijdingen zien plaatsvinden. Het 

zal de gewenning misschien nog zijn, maar zoveel fietsers

op zo’n compacte rotonde in twee richtingen persen lijkt 

een vorm van roulette. 

Chris-Jan van der Heijden / hoofdredacteur Vox

De fietser op de campus
Fietser verliest veiligheid

Het ongeluk eerder deze maand, waarbij een student op 
de Heyendaalseweg werd geschept op een zebrapad  
(hij raakte licht gewond), is het topje van de ijsberg. 
Studentenfractie SIAM heeft een brandbrief gericht aan 
het college van bestuur, om aan te dringen op een 
veiliger campus voor voetgangers en fietsers. Het rondje 
Heyendaal dat nu al maanden voor een rommelige 
situatie zorgt, heeft volgens SIAM-lid Niels Wenting al 
tot “enkele tientallen klachten” geleid. 

[red]

Ook minister Plasterk is voorstander van een leenstelsel

Bé Breij
Onderzoeker wint status 

Bé Breij, onderzoeker bij Griekse en Latijnse taal en 
cultuur, werd vorige week toegelaten tot het jonge 
elitegezelschap van ’s lands gezaghebbende weten-
schapsorgaan, de KNAW. Breij behoort samen met 
onderzoeker Joost Hoenderop van het UMC St Radboud 
tot de tien nieuwe uitverkoren leden, wat het totaal 
aantal op vijftig brengt. De leden worden geacht hun 
onderzoek op prikkelende wijze naar buiten te brengen, 
bijvoorbeeld met bezoeken aan scholen of het 
organiseren van congressen. Is dit nu de kroon op de 
wetenschappelijke carrière? Overdreven, vindt de 
37-jarige Breij. “Dit is geen kroon, eerder een prikkel.”
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Ingezonden Mail je brief naar redactie@vox.ru.nl

cartoon

De vernietiging van 
de UB II
Ook ik ben geschrokken van het 
verdwijnen van het Bibliografisch 
Centrum uit de Universiteitsbibli-
otheek. Ik kwam er graag om tal-
loze dingen op te zoeken voor 
mijn promotieonderzoek, maar nu 
is het een grote lege ruimte ge-
worden. Straks komen er alle-
maal computerwerkplekken, waar 
het merendeel van de studenten, 
vrees ik, alleen maar op het inter-
net aan het surfen is, zit te chat-
ten (in de dubbele betekenis van 
het woord) en bezig is mailbe-
richtjes binnen te halen.
Veel van de bibliografieën zullen 
naar de magazijnen verhuizen. 
Dien ik straks volumes aan te 
vragen uit het magazijn in de 
hoop dat daarin het antwoord 
staat op mijn vragen? Dit soort 
naslagwerken leent zich niet voor 
verhuizing naar magazijnen.
Maar het onderliggende pro-
bleem, dat ook al door Tjeerd van 
Hoorn in de Vox van 5 september 
werd gesignaleerd, is fundamen-
teler van aard, namelijk de uithol-
ling van het boek als weten-
schappelijk medium. Het net biedt 
ontegenzeggelijk een schat aan 
(wetenschappelijke) informatie en 
het gebruik ervan voor de weten-
schap zal in de toekomst alleen 

nog maar toenemen. Laten wij de 
weinige boeken die dan nog in 
open access geraadpleegd kun-
nen worden niet ook nog naar de 
ondergrondse opslagplaatsen 
verhuizen. 
Joep van Gennip, promovendus 

kerkgeschiedenis

Boeken niet uit de 
mode bij de UB 
In Vox en op Voxlog stonden afge-
lopen week brieven die de indruk 
geven dat de bibliotheek geen 
belangstelling meer heeft voor 
gedrukte boeken. Dit is niet juist. 
Het Bibliografisch Centrum wordt 
inderdaad een studentengerichte 
‘Learning Zone’ met rond de 100 
pc’s, dit volgens de wensen van 
de universiteit en de studenten en 
conform de ontwikkelingen in ve-
le universiteitsbibliotheken in Ne-

derland en in het buitenland. En-
kele van de gedrukte bibliografie-
en die nu in het centrum staan 
worden nauwelijks nog ingezien. 
Alle belangrijke bibliografieën 
blijven echter beschikbaar in de 
leeszalen van de bibliotheken, 
hetzij in openstelling, hetzij na 
opvraag uit het magazijn. De gro-
te ‘klassieke’ leeszaal van de 
centrale bibliotheek blijft in de 
huidige vorm behouden – een 
stilteruimte zonder pc’s, en inder-
daad ‘a place to study, read, wri-
te, etc.’. Naast de grote leeszaal 
wordt een leeszaal voor gebrui-
kers van onze bijzondere collec-
ties en behoorlijke collectie oude 
drukken – onderzoekers en stu-
denten – opgericht. 
In de afgelopen jaren hebben wij 
veel aandacht besteed aan de 
veiligheid en conservering van 
onze uitstekende collectie histori-
sche drukken in Nijmegen. Wij 
hebben grote schenkingen oude 
drukken in onze verzameling op-
genomen. De UB Nijmegen heeft 
aan het landelijke project Short 
Title Catalogue Netherlands deel-
genomen waardoor wij een ver-
beterd inzicht in onze collectie 
Nederlandse drukken voor 1801 
hebben gekregen, bijvoorbeeld 
het aantal unieke en zeldzame  
titels. Wij hebben internationale 
experts uitgenodigd om met ons 
minder bekende aspecten van de 
collectie te onderzoeken. Wij or-
ganiseren tentoonstellingen van-
uit onze collecties. Wij hopen het 
gebruik van de collectie bij on-
derzoek en onderwijs te kunnen 
bevorderen door verbeterde be-
schrijvingen van de inhoud van de 
collectie en de digitalisering van 
unieke bestanden. Bovendien 
koopt de universiteit nog jaarlijks 
een behoorlijk aantal gedrukte 
boeken en tijdschriften (21.047 
banden in 2008). Ook nu de UB 
Nijmegen, zoals bijna alle weten-
schappelijke bibliotheken, primair 
digitale bibliotheek wordt, wordt 
veel aandacht ook besteed aan 
ons gedrukt erfgoed en de actue-
le ‘hybride’ collectie van digitale 
en gedrukte bronnen. Al met al 
hoop ik de lezers overtuigd te 
hebben dat de UB zeker niet het 
gedrukte boek uitbant. 
Graham Jefcoate, directeur UB

 

De VARA belde. Ik liet van schrik de 

hoorn vallen. “Met wie?” 

“Met de VARA.” Of ik verstand had 

van experts. “Ehhh”, zei ik en ik kon van er-

gernis mijn tong wel afbijten, want als er 

één ding belangrijk is, in de omroepwereld, 

dan is het dat je helder formuleert. Ik her-

nam me. Bestudeerd bescheiden articuleerde 

ik: “Ik heb daar wel eens iets over gedaan.” 

Of ik onmiddellijk mijn artikel kon opsturen. 

“Waarvoor is het precies?” vroeg ik. “We ma-

ken een consumentenprogramma. De uitzen-

ding is aanstaande maandag.” Ze hingen op. 

Verbluft bleef ik zitten. Maandag? Maandag? 

Had ik iets, maandag? Niets wat ik niet kon 

afzeggen. Goh. Dit was het dan. Eindelijk. 

Het werd tijd. Hilversum, here I come! Ik stuur-

de mijn artikeltje naar de VARA en oefende 

vast mijn handtekening. Maar wat moest ik 

aan? Ik had niets om aan te trekken! Zou er 

een taxi komen, om me op te halen? En wat 

als die in de file terecht kwam, dan was ik 

misschien te laat voor de schmink! Had ik 

nou toch maar een zonnebank gekocht. En 

mijn G! Mijn G is vast te zacht! Straks horen 

ze me niet. Paniek. 

Ik belde de kapper voor een spoedopname. 

Toen hoorde ik niets meer. Om het half uur 

checkte ik mijn mail, maar het bleef stil. Er 

ging een weekend voorbij, mijn nieuwe 

bloes had al een vlek, mijn kapsel begon 

weer in te zakken en ik ontwikkelde een 

knoeperd van een mee-eter in de naad van 

mijn neus. Ze konden nu elk moment bellen, 

maar dan moesten ze wel snel zijn, want als 

die taxi helemaal uit Hilversum... De tele-

foon. “Hier met de VARA. We zoeken nog 

een goede illustratie van een expert.” “Illu-

stratie? Maar ik... de taxi.... U bedoelt dat ik 

niet zelf hoef te komen?” “U? Nee, hoor. We 

hebben al een deskundige. Iemand van psy-

chologie.” 

Kleintjes hing ik op. Ik heb nog twintig illu-

straties nagestuurd, en vijf minuten voor de 

uitzending nog eens veertig. Ik laat me niet 

kennen. Morgen kan Matthijs bellen dat 

Marc-Marie is uitgevallen.

Frans Duynstee Trofee

Mgt
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Het rommelt al een hele tijd rondom het pand van Carolus Magnus. Stichting 
Nijmeegs Universiteitsfonds SNUF wil de huur drastisch verhogen. De studen-
tenvereniging is daar fel op tegen. Eind oktober barstte de bom: SNUF zegde de 
huur op. Hoe kon het zover komen, en hoe moet het nu verder?

nieuwsachtergrond

D
e huurprijsverhoging 
die SNUF van Carolus 
Magnus eist, is fors. 
Van de studentenver-

eniging wordt verwacht jaarlijks 
een bedrag van 37.450 euro over 
te maken naar de stichting, in 
plaats van de oorspronkelijke 
19.316 euro. Reden: de kosten 
van de sociëteit aan de Hertog-
straat zijn nu veel hoger dan de 
huurinkomsten. Carolus Magnus 
is het niet eens met dat bedrag 
en weigert de verhoging te ac-
cepteren. Op 20 oktober zette 
SNUF de zaak op scherp door het 
huurcontract per 1 augustus 2010 
te ontbinden. 
Zowel de preses van Carolus 
Magnus, Lianne van Keijsteren, 
als de directeur van SNUF, Jeroen 
Pohlmann, zaten op dat moment 
pas enkele weken op hun bestuur-
dersstoel. Pohlmann probeerde 
de zaak meteen na zijn aanstel-
ling, halverwege augustus, tever-
geefs op te lossen met het toen-
malige Carolus-bestuur. Van  
Keijsteren, student notarieel 
recht, was dan ook koud geïn-
stalleerd, toen de huuropzegging 
op de deurmat lag. “Vervelend 

voor haar,” vindt Pohlmann, “al-
les wat mis is gegaan in de com-
municatie, moet ze de vorige be-
sturen kwalijk nemen – díe heb-
ben het verknald. Wij hebben 
een duidelijke deadline op 1 ok-
tober gesteld. Ergens houdt het 
op. We zijn al drie jaar met elkaar 
in gesprek en hebben minimaal 
tien keer samen rond de tafel ge-
zeten.” Van Keijsteren: “Onzin, 
ik heb in heel korte tijd alle dos-
siers van binnen en van buiten 
geleerd, daarbij ondersteund door 
de oude besturen, en ik sta pal 
achter hun handelen. Boven-
dien: je kunt nog zo vaak om de 
tafel zitten, als je nooit een in-
houdelijke reactie krijgt, schiet 

je daar weinig mee op.”
Kortweg zijn er twee problemen: 
Carolus Magnus beschuldigt het 
universiteitsfonds van gebrekkige 
communicatie en het schenden 
van afspraken, en Carolus Mag-
nus vindt de geëiste nieuwe 

huurprijs onredelijk hoog en bo-
vendien niet onderbouwd. 

Oude afspraken
Met het schenden van afspra-
ken, doelt Van Keijsteren op het 
huurcontract. Dat werd opge-
steld en ondertekend in 1996. 
“SNUF wijzigt alles waar wij in-
dertijd voor getekend hebben. 
Wij komen daar niet aan tege-
moet, en vervolgens beëindigen 
ze ons contract. Wat eigenlijk 
ook niet kan, want in het con-
tract staat dat het pas ontbon-
den mag worden nádat de stu-
dentenraad advies heeft uitge-
bracht. SNUF gebruikt een pres-
siemiddel om ons een ridicuul 

hoge huurprijs te laten betalen. 
Dat vind ik geen nette oplossing.”
Pohlmann: “De afspraak in het 
contract is ook dat het elk jaar 
door een van beide partijen op-
gezegd kan worden. Wij wilden 
een update van het contract, om-

dat de situatie en het beleid ver-
anderd zijn. We moeten nu kriti-
scher met onze subsidies omgaan. 
Dat we daar vervolgens niet uit-
kwamen met Carolus Magnus en 
de overeenkomst dus hebben op-
gezegd, kun je zien als een pres-
siemiddel. Maar er zijn niet veel 
andere mogelijkheden.” 
Van Keijsteren: “Er is nooit een 
discussie tussen beide partijen 
over de huurprijs geweest. Voor 
ons lijkt de berekening van de 
nieuwe huurprijs op luchtkaste-
len gebouwd: SNUF komt steeds 
met een ander bedrag, wij kun-
nen niet duiden waar ze het op 
baseren. Als wij in een brief om 

De strijd om de 
Carolus-sociëteit

‘SNUF gebruikt een pressiemiddel om ons een 
ridicuul hoge huurprijs te laten betalen’
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Pohlmann: “Carolus Magnus is 
géén bron van inkomsten voor 
ons. Deze prijs ligt nog altijd on-
der de kosten die wij de komen-
de jaren gaan maken.” De tot-
standkoming van de uiteindelij-
ke 37.450 euro heeft een lange 
geschiedenis. In eerste instantie 
vroeg SNUF zo’n 42.000 euro, 
maar trok die eis in nadat Caro-
lus Magnus aanvocht dat ze deze 
berekening oneerlijk vonden 
omdat hun pand werd vergele-
ken met Villa van Schaeck. Een 
denkfout, noemt Pohlmann dat, 
en nu het huidige bedrag twee 
keer getoetst is, moet de vereni-
ging zich daarbij neerleggen. In 

november 2008 kreeg het vereni-
gingsbestuur inzicht in de opera-
tionele kosten (klein en groot 
onderhoud, wettelijke lasten en 
premies) van SNUF. Berekend 
over de tijdspanne 2004-2008 be-
droegen die ongeveer 31.000 eu-
ro per jaar. Carolus kon – min of 
meer – leven met dat bedrag. 
Het ging pas echt mis toen het 
uiteindelijk nog ruim zesdui-
zend euro meer werd. Van Keijs-
teren: “SNUF heeft onze operati-
onele kosten gelijkgetrokken 
met die van Ovum Novum. Hun 
pand (300 m²) is per vierkante 
meter ongeveer vijf euro duur-
der dan dat van Carolus (535 

een inhoudelijk gesprek vragen, 
moeten we drie maanden op een 
reactie wachten. 
Pohlmann: “Onze communicatie 
gaat niet alleen via brieven, wat 
te denken van al die informele 
gesprekken, mailwisselingen, te-
lefoongesprekken? Verder kan ík 
alleen zeggen dat ik op 18 augus-
tus echt alles heb uitgelegd.”   

Een correcte huurprijs
En dan hét pijnpunt: de huur-
prijsstijging van ruim 19.000 eu-
ro naar ruim 37.000 euro. Van 
Keijsteren: “SNUF wil graag een 
kostendekkende huurprijs, maar 
daar handelen ze nu niet naar.” 

De strijd om de 
Carolus-sociëteit

m²). Volgens SNUF is het eerlijk 
als wij net zoveel als Ovum beta-
len. Maar dat druist in tegen hun 
beleidsbeginsel: op deze manier 
maken ze winst op ons, en dat 
deugt niet. Want waarom nemen 
ze óns niet als uitgangspunt? 
Omdat ze zo meer verdienen.”
Pohlmann: “Zo bekeken wordt 
Ovum Novum inderdaad meer 
gematst. Het gras is altijd groe-
ner bij de buren. Op papier is Ca-
rolus goedkoper, maar in de rea-
liteit niet. Die berekening van 
31.000 euro geldt voor 2008, 
maar de komende jaren loopt 
dat gegarandeerd op tot 37.450 
euro. En dat is nog altijd een ris-
kante berekening. Dat alles heb 
ik Carolus heel duidelijk uitge-
legd, en wij gaan niet met ze in 
discussie over wat er moet ge-
beuren aan het onderhoud van 
hun pand. Dat is onze verant-
woordelijkheid.”

Het vervolg
Beide partijen hopen op een goe-
de afloop, gaan daar ook allebei 
nog vanuit, maar hoe, dat is op 
dit moment heel onduidelijk. De 
studentenraad buigt zich nu 
over de zaak, en mag een advies 
uitbrengen aan SNUF. Pohl-
mann: “Het is puur een advies. 
Bij een verrassend nieuwe visie 
op het geheel, met feiten die wij 
al die jaren hebben gemist, kun-
nen we dingen heroverwegen.” 
Op 1 augustus 2010 loopt het 
contract af, waarmee SNUF heeft 
aangegeven: wij kunnen niet 
verder in deze verhouding. Over 
de randvoorwaarden voor een 
eventueel nieuw contract valt 
nog te praten, maar alleen op ba-
sis van het voorstel zoals het er 
nu ligt. Komen de partijen er 
niet uit dan is de volgende stap: 
ontruiming. Hoezeer Pohlmann 
ook hoopt dat de zaak niet voor 
de rechter komt, hij maakt zich 
geen zorgen als het zover komt. 
“Alles is zorgvuldig bekeken: wij 
volgen de juiste weg.” Van Keijs-
teren: “Wij willen geen juridi-
sche strijd, wij willen een reële 
huurprijs. Maar als we er echt 
niet uitkomen, dan zie ik geen 
andere dan de juridische weg.” 

Tekst: Anne Dohmen
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‘Naar Kopenhagen voor 
een postpetroleumstaat’

Lavinia Warnars

Lavinia Warnars (24), student milieu- en maatschappijwetenschappen, liep  
dit jaar voor haar masterscriptie stage in Ecuador. Nu maakt ze deel uit van 
het Ecuadoriaanse team dat in december op de klimaattop in Kopenhagen 
aandacht gaat vragen voor natuurbehoud in Ecuador. “Petroleumexploitanten 
gaan daar in het regenwoud compleet hun eigen gang.”

interview
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Wat ga je precies doen in Kopen-
hagen? 

“Ik ga naar Kopenhagen om met 
het Ecuadoriaanse team een be-
schermingsplan te promoten 
voor het natuurreservaat Yasuní 
in Ecuador. Onder dit park zit 
een grote bel aardolie. Belang-
stelling voor exploitatie is er ge-
noeg, bijvoorbeeld uit Brazilië 
en China. Maar het park is een 
natuurgebied met een enorme 
soortenrijkdom aan dieren en 
planten. Winning van de olie 
zou een ramp betekenen voor 
het milieu en de indianenstam-
men die er leven. Ecuador is een 
schoolvoorbeeld van hoe het 
grondig mis kan gaan. Petroleum-
exploitanten gaan hier compleet 
hun eigen gang. Bedrijven geven 
inheemse groepen alcohol, 
drugs en woningen om ze rustig 
te houden. Ondertussen wordt 
hun omgeving ontbost en leven 
de werknemers in de giftige 
dampen van raffinaderijen. Maar 
regeringen laten het toe omdat 
de olie veel geld opbrengt.”

Die regering zal het geld hard 
nodig hebben.

“Daarom moet een land als Ecua-
dor op een andere manier aan 
geld komen, bijvoorbeeld door 
schone energie en ecotoerisme. 
Om het winnen van aardolie on-
der de jungle tegen te gaan, is 
het nodig dat Ecuador wordt ge-
compenseerd en de eerste ‘post-
petroleumstaat’ ter wereld kan 
worden. Tijdens mijn onder-
zoeksstage in Ecuador hebben 
we een fonds opgericht dat de 
gederfde inkomsten van de olie 
moet vergoeden.”

Denk je dat de klimaattop in 
Kopenhagen effect zal hebben?

“Ik ben lange tijd negatief ge-
weest over de toekomst, maar 
dat kan ik niet meer volhouden. 

Twee weken geleden, tijdens de 
voorbereidende top in Barcelona, 
zag ik zoveel jonge mensen die 
geloven in een mooie, schone 
wereld. Ik werd er emotioneel 
van. De sfeer nu is anders dan 
tijdens de top in Kyoto. Ik zie dat 
veel mensen iets missen in hun 
leven, er heerst een gevoel van 
‘is dit het nu?’ Het besef dringt 
langzaam door dat groei niet za-
ligmakend is. De kapitalistische 
westerse wereld is inhoudsloos 
geworden, het draait om verrij-
king en ongebreideld materialis-
me. Maar daar worden mensen 
niet gelukkig van.”

Waar worden mensen dan wel 
gelukkig van? 

“Van een wereld waarin de rijk-
dom rechtvaardig is verdeeld. 
Waarin duurzame oplossingen 
worden gezocht voor schaarste 
van fossiele brandstoffen. En 
waarin mensen in balans leven 
met zichzelf en de natuur. Veel 
mensen roepen dat het onrecht-
vaardig is om ontwikkelings- 
landen regels op te leggen en 
hen de luxe te ontzeggen die wij 
wel hebben. Alsof dat zou recht-
vaardigen de hele wereld vol te 
zetten met fabrieken. Ik vind het 
juist asociaal om die gebieden 
óók nog eens te exploiteren. Er 
moeten op hoog bestuurlijk  
niveau maatregelen worden  
genomen die dit tegengaan.”

Nogmaals: geloof je dat dit in 
Kopenhagen gaat gebeuren? 

“Of er echt harde afspraken ko-
men, weet ik niet. Over de poli-
tiek ben ik niet erg positief.  
Bestuurders moeten besluiten 
nemen voor een verre toekomst, 
het is moeilijk om zo buiten je 
eigen leventje te kijken. Ik ben 
realistisch, nee, laten we zeggen 
somber, over de armslag van re-
geringen. Ook al zie ik dat er in 

Nederland zeker slagen worden 
gemaakt. Maar ik wil wel een 
helder onderscheid maken tus-
sen politiek en de maatschappij. 
Ik denk echt dat er in de maat-
schappij een kentering gaande 
is, niet alleen bij individuen die 
denken ‘laat ik maar eens wat 
korter douchen’, maar ook bij 
bedrijven, die steeds schonere 
technologieën ontwikkelen. De 
politiek reageert altijd traag, 
maar ze gaan wel reageren, ze 
moeten wel.” 

Zijn landen wel te porren voor 
investeringen nu de economi-

sche crisis op haar hoogtepunt is? 
Bijvoorbeeld om het Yasuní-gebied in 
Ecuador te redden? 
“Ik schat de kansen voor dit pro-
ject heel goed in. Duitsland heeft 
voor de komende dertien jaar al 
vijftig miljoen dollar per jaar toe-
gezegd. En de Britse prins Charles, 
Michail Gorbatsjov en Nobel-
prijswinnaar Rigoberta Menchú 
hebben zich ook achter het plan 
geschaard. De economische crisis 
heeft hier blijkbaar geen invloed 
op.”

Ziet Ecuador het plan zelf eigen-
lijk wel zitten?

“De Ecuadoriaanse regering gaat 
tijdens de top dit plan zelf pro-
moten, dus de wil is er wel. Maar 
Ecuador kan het niet op eigen 
kracht. Een groot probleem zijn 
de buitenlandse investeerders in 
het Yasuní-gebied. De lokale be-
volking krijgt geld, wapens, alco-
hol en drugs, en daar doet niet 
iedereen graag afstand van. Lan-
den als Ecuador moeten zelf  
de leiding nemen in duurzaam-
heid en zich hierbij financieel 
gesteund weten. Zíj hebben de 
kans om het anders te doen dan 
de westerse landen. Zij moeten 
van andere landen de financiële 
mogelijkheden krijgen om zich-

zelf te beschermen. Dat een  
ontwikkelingsland een plan als  
Yasuní zelf kan voorstellen, dát 
is rechtvaardigheid.”   

Zit die rechtvaardigheid in je 
bloed? 

“Ik ben de jongste van zes kinde-
ren, dus ik heb van kleins af aan 
leren delen. Dat sociale denken 
zit er diep in. Ik ben enthousiast 
geworden over milieurechtvaar-
digheid toen ik in mijn derde jaar 
een half jaar in de VS studeerde. 
Milieurechtvaardigheid is daar 
begonnen, als een uitvloeisel 
van de black movement, de civil 
rights movement en andere sociale 
bewegingen. Veel achtergestel-
den in de VS zagen dat armoede 
en milieuvervuiling nauw met 
elkaar samenhangen. Fabrieken 
worden vaak in de slechtste de-
len van een stad gebouwd en de 
mensen die er werken, verdie-
nen erg weinig. De zwakste men-
sen krijgen ook nog een bak ver-
vuiling over zich heen. Zo hoort 
het gewoon niet te zijn.”

Welke rol heb je in de lobby voor 
het natuurreservaat? 

“Ik zal in Kopenhagen hetzelfde 
doen als op de voorbereidende 
top in Barcelona: lobbyen, ons 
voorstel naar voren brengen met 
een tentoonstelling, stand en 
een persconferentie. Wij zitten 
in het gebouw waar ook de rege-
ringsdelegaties zijn. Ik hoop dat 
zoveel mogelijk diplomaten en 
wetenschappers enthousiast 
worden voor het plan. Zij moe-
ten de kennis weer doorspelen 
naar de beslissers.” 

Tekst: Lieke Steijvers
Foto: Bert Beelen
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wetenschap

En de prijs gaat wéér…     

naar de bèta’s
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Op 25 november deelde minister Ronald Plasterk de 
prestigieuze Spinozapremies uit aan drie onderzoekers: 
twee bèta’s en een medicus. De alfa- en gammaweten-
schappers schitterden door afwezigheid. Worden bèta’s en 
medici bevoordeeld? Vox gaat op zoek in de wereld van 
onderzoekspremies en wetenschapsprijzen. 

De moeizame jacht van alfa’s en gamma’s 
op onderzoekspremies

W
ilma Duijst (46), 
docent strafrecht 
aan de Radboud 
Universiteit, 

steekt met grote passen het per-
ron over van het station in Den 
Haag. De zwarte hoge laarzen 
klakken op de grijze stenen trap 
naar de uitgang. Ze is op weg 
naar een voorlichtingsbijeen-
komst over beurzen voor topon-
derzoekers, zogenaamde Ver-
nieuwingsimpulsen, jaarlijks 
goed voor 150 miljoen euro (zie 
kader Vernieuwingsimpulsen). 
Veel slaap heeft Wilma Duijst 
niet gehad. Want naast docent 
strafrecht is ze ook forensisch 
arts, ze komt net uit de nacht-
dienst. Duijst heeft ambitie: ze 
wil een onderzoekscentrum op-
zetten, vertelt ze als ze de deu-
ren openhoudt van het gebouw 
van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO), de geldschieter op 
wetenschapsgebied. Vier jaar ge-
leden promoveerde ze bij straf-
rechthoogleraar Ybo Buruma en 
ontdekte ze een groot gat in het 
onderzoek op het raakvlak van 
de forensische geneeskunde en 
het strafrecht. Ze hoopt met 
NWO-geld – een Vidi-beurs – stu-
dies op te zetten naar de relatie 
alcohol, drugs en geweldsdelic-
ten en naar het overlijden in de-
tentie. 
In de ontvangstruimte van NWO 
druppelt de ene na de andere, 
meestal jonge, wetenschapper 
binnen. Aan het einde van de 
ochtend staat de teller op 120. 
“Ik had van tevoren echt niet ge-
dacht dat je als onderzoeker ook 
ondernemertje moet zijn”, zegt 
Duijst. “Ik ken m’n vak, maar 
voor dit soort dingen word je 
niet opgeleid.” 

Behandeld als kleuters
Voor wetenschappers wordt de 
gang naar onderzoeksfinancier 
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NWO steeds belangrijker. De mi-
nister van OCW heeft de laatste 
jaren enorme bedragen bij de 
universiteiten weggehaald en 
naar NWO overgeheveld. Aan 
NWO de taak om het geld te ver-
delen via premies en prijzen 
voor individuele toponderzoe-
kers. Al bijna 30 procent van het 
totale alfaonderzoek in Neder-
land wordt uit deze bron gefi-
nancierd, en dat aandeel stijgt. 
Bij de gamma’s is dat bijna 20 
procent.
Het gevolg is dat onderzoekers 
meer tijd dan ooit besteden aan 
het schrijven van onderzoeks-
voorstellen. “Je bent in feite con-
tinu bezig om ergens geld van-
daan te halen”, zegt Rutger En-
gels, gammawetenschapper en 
directeur onderzoek van het Be-
havioural Science Institute in 
Nijmegen. “Bij onze bijeenkom-
sten van senioronderzoekers in 
het instituut staat de aanvraag 
van subsidies nummer één op de 
agenda. Dat was tien jaar gele-
den wel anders.” 

De Spinozapremie krijgen is niet 
alleen eervol, maar ook goed 
voor tweeënhalf miljoen euro,  
te besteden aan onderzoek naar 
keuze. Ook voor alfa’s en gam-
ma’s dus een gewilde prijs. Maar 
helaas: geen enkele letterkundi-
ge, jurist, socioloog, psycholoog 
of pedagoog heeft de selectie het 
afgelopen jaar doorstaan. De alfa’s 
en gamma’s voldeden niet aan 
de criteria, zegt NWO. De Am-
sterdamse hoogleraar Letteren 
(inmiddels emeritus) Marita Ma-
thijssen reageerde furieus in 
haar NRC-column: “Alsof wij 
zandbakkleuters zijn die nog 
moeten leren hoe we het schep-
je boven de zeef moeten omke-
ren.”

In de wandelgangen hoor je alfa- 
en gammawetenschappers mop-
peren. “Er is niemand die zal be-
weren dat er nu bij de gamma’s 
geen toponderzoeker zit”, zegt 
Rutger Engels. De Nijmeegse  
letterendecaan Paul Sars stelt: 
“NWO zegt hiermee dat de gees-
teswetenschappen niet kunnen 
concurreren met de bèta’s. Nee, 
natuurlijk niet, je moet ze ook 
niet met elkaar vergelijken.”
Het is niet de eerste keer dat al-
fa’s en gamma’s de Spinozapre-
mie mislopen. Negen jaar gele-
den werden ook maar drie prij-
zen uitgereikt, eveneens aan 
twee bèta’s en een medisch on-
derzoeker. Bèta en medicijnen 
zijn sowieso ruim bedeeld als 
het om Spinoza’s gaat. Terugkij-
kend op de vijftien jaar dat de 
premie bestaat, is duidelijk dat 
vooral bèta’s en medici de prij-
zen in de wacht slepen (zie grap-
hic ‘Vijftien jaar Spinozapre-
mies’), zo berekende Vox.
Ook Pieter Muysken, hoogleraar 
taalwetenschap en Spinozawin-
naar van het eerste uur (hij won 
in 1998), gelooft niet dat het ligt 
aan de kwaliteit van de alfa- en 
gammawetenschappers. Hij wijst 
op de bèta-achtergrond van drie 
bobo’s in wetenschappelijk Ne-
derland: minister Plasterk, presi-
dent Robbert Dijkgraaf van de 
Koninklijke Nederlandse Acade-
mie van Wetenschappen (KNAW) 
en voorzitter Jos Engelen van de 
Nederlandse wetenschapsorgani-
satie NWO. “Met het trio Plas-
terk/Dijkgraaf/Engelen wordt het 

er niet beter op. In elk geval 
vergt het krachtig tegenspel van-
uit gamma- en alfafaculteiten.”
 
Ongelijk speelveld
Als het niet aan de kwaliteit ligt, 
hoe komt het dan dat gamma’s 
en alfa’s regelmatig naast het 
net van de Spinoza’s vissen? En 
ook bij de verdeling van de ande-
re premies van NWO slechter 
scoren dan de bèta’s en gezond-
heidswetenschappers (zie  

Vijftien jaar Spinozapremies
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graphic ‘Scheve verdeling’)? Het 
kan natuurlijk liggen aan de 
voordrachten. Kandidaten wor-
den op persoonlijke titel voorge-
dragen door een van de dertien 
rectores magnifici, of door een 
van de voorzitters van weten-
schappelijke organisaties, zoals 
de KNAW en het Landelijk Net-
werk Vrouwelijke Hoogleraren.  
Aan de aanvragen ligt het niet, 
meldt NWO: elk jaar weer wor-
den kandidaten uit de alfa- en 

gammahoek naar voren gescho-
ven om mee te dingen naar de 
Spinozapremie. Aanvragen en 
kwaliteit zijn het probleem niet, 
zegt ook Chris Mollema, de be-
leidsmedewerker die in Nijme-
gen mede verantwoordelijk is 
voor de voordracht van Spinoza-
kandidaten. Hij vermoedt dat er 
iets schort aan de meetinstru-
menten. “Anders dan bij alfa’s 
en gamma’s zijn de prestaties op 
het gebied van bèta en medisch 

onderzoek vrij gemakkelijk 
meetbaar.” En dat heeft te ma-
ken met de manier waarop bè-
ta’s en medici hun bevindingen 
publiceren: veelal in korte, En-
gelstalige artikelen, die in over-
zichtelijke internationale data-
bases terechtkomen. Mollema: 
“Met die databases zie je in één 
oogopslag wat het wereldgemid-
delde is van het aantal citaties 
per publicatie in een vak. Mariet-
je zit daarboven en Pietje zit 
daaronder, dus is Marietje beter.” 
Alfa’s en gamma’s schrijven va-
ker (hoofdstukken van) een boek 
of een paper voor een internatio-
naal congres, waarbij juristen en 
neerlandici veelal in het Neder-
lands schrijven. In de databases 
zitten die boeken en Nederlands-
talige teksten niet. Als alfa’s en 
gamma’s publiceren in interna-
tionale tijdschriften, zijn die 
niet zelden lastig traceerbaar. 
Want een algemeen geaccepteer-
de lijst van tijdschriften met im-
pactfactoren ontbreekt voor de 
alfa’s en de gamma’s. 
Dat laatste kan een Spinoza- 

kandidaat met een letteren- of 
rechtenachtergrond opspelen. 
De selectiecommissie polst na-
melijk bij referenten: is hij of zij 
Spinozawaardig? En terwijl bij 
de bèta’s voor iedereen duidelijk 
is welke kandidaat topprestaties 
levert, is dat bij de alfa en gam-
ma’s ook een beetje een kwestie 
van persoonlijke smaak, zegt 
Mollema: “De ene buitenlandse 
referent zal zeggen: ‘Hij of zij is 
top’, de ander zegt ronduit: ‘Niet 
doen.’”

Voetballers en korfballers
Ook bij de vernieuwingsimpul-
sen Veni, Vidi en Vici speelt het 
ongelijke speelveld een rol, zegt 
de commissie Nationaal Plan 
Toekomst Geesteswetenschap-
pen, kortweg de commissie Co-
hen, in haar vorig jaar versche-
nen rapport. De geestesweten-
schappen vissen maar al te vaak 
naast het net, concludeert de 
commissie, omdat bij de beoor-
deling van onderzoek gebruik 
wordt gemaakt van parameters 
uit de natuurwetenschappen, 

Wilma Duijst

“Niet gedacht dat je als onderzoeker 
ook ondernemertje moet zijn.” 

De Vernieuwingsimpulsen
De vernieuwingsimpuls is in 2000 door de KNAW en NWO in het leven geroepen, met als doel het vernieu-wend onderzoek een duw in de rug te geven. Er zijn drie soorten premies. De Veni is bedoeld voor de pas gepromoveerde onderzoeker, en is goed voor een kwart miljoen euro, te besteden over drie jaar. Met de Vidi kunnen gevorderde wetenschappers een lijn van onderzoek verder uitwerken en enkele medewerkers aanstellen. Deze premie reikt tot maximaal 800.000 euro. Als derde is er de Vici voor de senioronderzoe-ker, die maximaal anderhalf miljoen euro in de wacht kan slepen om een eigen onderzoeksgroep in het le-ven te roepen.  

Pieter Muysken

“Krachtig tegenspel vanuit gamma- en 
alfafaculteiten is nodig.”
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techniek en geneeskunde, zoals 
impactfactoren en citatie-indexen. 
“In feite vergelijk je voetbaluit-
slagen met korfbaluitslagen”, 
zegt Sijbolt Noorda, voorzitter 
van de vereniging van universi-
teiten (VSNU) die ook in de com-
missie-Cohen zat. “Het is voor  
iedereen duidelijk dat dat niet 

eerlijk is. Bij de beoordeling van 
onderzoek zou je de prestatie-
normen moeten hanteren die 
adequaat zijn voor die discipline.” 
Op verzoek van de commissie-
Cohen buigt de academie van 
wetenschappen (KNAW) zich op 
dit moment over een ander be-
oordelingssysteem van onder-
zoek, waarin bijvoorbeeld ook 
boeken en Nederlandstalige pu-
blicaties meetellen. Het KNAW-

advies zal naar verwachting in 
de herfst van 2010 uitkomen. 
Letterendecaan Paul Sars vindt 
het tijd om de handen ineen te 
slaan met de sociale onderzoe-
kers. Niet iedereen is doordron-
gen van de wetenschappelijke 
waarde van de geestesweten-
schappen, merkt Sars regelma-

tig, een extra pleidooi is wel op 
z’n plaats. “We moeten ook zélf 
werken aan de zichtbaarheid 
van de gamma’s en de alfa’s.”

Boeken tellen niet mee
In het Haagse NWO-gebouw luis-
tert Wilma Duijst naar een lid 
van de selectiecommissie die de 
Vidi’s bij geesteswetenschappen 
aanwijst. Het commissielid geeft 
tips voor het binnenhalen van 

een Vidi. De termen ‘manage-
mentkwaliteiten’, ‘prima publi-
catielijst’ en ‘internationale 
zichtbaarheid’ klinken. Omdat 
alle stoelen zijn bezet heeft 
Duijst op de verwarming plaats-
genomen. Ze buigt zich voorover 
en fluistert: “Die internationale 
zichtbaarheid is voor juristen 
heel lastig. Zeker als je bent ge-
specialiseerd in Nederlands 
recht.” Ze publiceert in Japan, 
over gezondheidsrecht, euthana-
sie, de Nederlandse donorproce-
dure, omgang met kindermis-
handeling. “Maar dat gaat meer 
om het bevruchten van de Japan-
ners met onze ideeën. Dat is na-
tuurlijk wat anders dan een in-
ternationale publicatie in bij-
voorbeeld The Lancet.” 
Morgen komt haar 
tweede studieboek uit, 
over het grensgebied 
tussen gezondheid en 
strafrecht. Maar ze heeft 
al begrepen dat zo’n 

NWO verdeelt het geld op basis van kwaliteit, reageert 
voorzitter Jos Engelen op het gevoel van onrecht bij alfa’ en 
gamma’s. 

Waarom visten alfa’s en gamma’s dit jaar bij de Spinozaronde 
achter het net? “Omdat er bij de beste vier voordrachten geen 
alfa of gamma zat. In dat geval worden van die vier de beste drie 
voorgedragen. We hebben ons wel afgevraagd hoe we onze 
voordrachten kunnen verbreden. Daar hebben we toe besloten 
in de volgende ronde, die nu is begonnen. De rectoren van de 
universiteiten dragen nu elk één kandidaat voor, dat waren er 
twee, en voor het eerst kunnen de voorzitters van de advies-
raden van de KNAW (waaronder de Raad voor Geestesweten-
schappen, red.) ook kandidaten voordragen. Op die manier 
denken we een betere dekkingsgraad te kunnen bereiken.” 

In universitair Nederland bestaat het beeld dat alfa- en  
gammaonderzoek te veel naar natuurkundige maatstaven 

wordt beoordeeld. U herkent dit beeld? “Als u het zegt, 
zal het beeld vast bestaan, maar de methodiek waarmee 
we alfa- en gammaonderzoek beoordelen hier bij NWO 
is geen andere dan die bij de bèta’s. De beoordeling van 
voorstellen via peer review van alfa en gamma gebeurt 
in het eigen vakgebied, dus door alfa’s en gamma’s zelf. 
Wanneer binnen dat gebied de indruk bestaat dat bij 
maatschappij- en geesteswetenschappen een onbalans 
ontstaat door de beoordeling, dan moet dat binnen het 
gebied worden opgelost. 
Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het publicatiegedrag  
varieert over de disciplines. Een publicatie in Nederlands 
recht bereikt geen internationaal publiek, dat je daar dan 
aanvullende criteria formuleert om de impact van dat 
onderzoek te meten, kan ik mij voorstellen. Maar het is 
aan het veld zelf om die te formuleren en toe te passen. 
De beoordelingscommissies voor alfa- en gammaon-
derzoek leggen de maat aan die ze zelf afspreken.”

‘Wij gaan uit van kwaliteit’

Sijbolt Noorda

“In feite vergelijk je voetbal- 
uitslagen met korfbaluitslagen.” 

Chris Mollema

“In databases van bèta’s en medici  
zie je in één oogopslag wat het we-
reldgemiddelde is per vakgebied.”

‘Niet iedereen is doordrongen van  
de wetenschappelijke waarde van de  
geesteswetenschappen’

3 tips voor subsidies
Taalwetenschapper
Pieter Muysken
 (Spinoza-winnaar 1998) 

1  Ga uit van je kracht maar reik verder 
dan je huidige profiel (veel onder-
zoeksvoorstellen zijn of te veel van 
hetzelfde of te avontuurlijk).

2  Bij iets grotere projecten: formuleer 
een duidelijk maar gemotiveerd ver-
gelijkend en contrastief element in 
de aanvraag (Atlantische versus In-
dische Oceaan, 15e versus 18e eeuw), 
waardoor de kansen op een helder 
resultaat groter worden.

3  Begin bij het aan te vragen budget 
en wat daarbinnen haalbaar is (veel 
onderzoekers hebben een goed idee, 
maar berekenen pas als allerlaatste 
het budget, waardoor ambitie en mid-
delen vaak niet goed op elkaar zijn 
afgestemd).
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boek niet meetelt bij een aan-
vraag voor een Vidi. 
In de commissie Cohen wordt 
het bezwaar dat Duijst inbrengt 
herkend. Volgens een woord-
voerder van de commissie bena-
deelt het verschil in onderzoeks-
cultuur de alfa’s en gamma’s bij 
de verdeling van de prijzen. De 

competitie zou eerlijker worden 
als bijvoorbeeld ook rekening 
wordt gehouden met de maat-
schappelijke uitstraling van het 
onderzoek. Zijn voorstel is om 
enkele nieuwe prijzen in het le-
ven te roepen, waardoor de al-
fa’s en gamma’s beter oplichten, 
zoals een prijs voor het beste 
boek. 
De kans dat een onderzoeksvoor-
stel van een gammawetenschap-

per wordt gehonoreerd is op dit 
moment veel kleiner dan die in 
de andere wetenschapsgebieden. 
Bij de gammawetenschappen 
wordt 16 procent van de onder-
zoeksaanvragen voor Vernieu-
wingsimpulsen gehonoreerd. Ter 
vergelijking: bij de bèta’s is dat 
ruim 27 procent. Dat betekent 

dat heel veel prima voorstellen 
van pedagogen en psychologen 
in de prullenbak verdwijnen. 
“Het is moeilijk om aan jonge 
onderzoekers uit te leggen dat 
een afgewezen voorstel toch een 
goed voorstel is”, zegt Rutger En-
gels. 
Emeritus hoogleraar Sociale psy-
chologie Bert Klandermans (Vrije 
Universiteit Amsterdam) is er 
woedend over. In zijn afscheids-

rede afgelopen oktober richtte 
hij zijn pijlen op NWO. Hij 
spreekt van ‘chaos’ in de compe-
titie om beurzen en ‘structurele 
onderfinanciering van gamma-
onderzoek’. Dat de sociale we-
tenschappers nog niet de barri-
caden op zijn gegaan, heeft vol-
gens hem alleen maar te maken 
met de organisatie van de weten-
schap. “In feite bestaat de sociale 
wetenschap uit een verzameling 
eenmansbedrijfjes die met el-
kaar concurreren om de schaar-
se middelen.”

Als Wilma Duijst na de lunch 
het NWO-gebouw weer uitloopt 
voor de trein terug naar Nijme-
gen, is haar pas minder ferm. Ze 
schat haar kansen op een Vidi-
beurs een stuk lager in dan in de 
ochtend. “Wat me een beetje af-
schrikt is het bollebozengehalte 
hier. Als ik hoor dat anderen al 
eerder miljoenen hebben bin-
nengehaald, in het verleden al 

een Veni kregen, internationaal 
van alles doen… Ik heb nooit 
naar een Veni gedongen. En als 
mijn publicaties niet eens mee-
tellen, wordt het voor mij wel 
heel lastig om een Vidi binnen 
te halen.”

Tekst: Paul van den Broek 
en Martine Zuidweg
Illustratie: Miesjel van Gerwen
Graphics: ton Meijer

De KNAW buigt zich momenteel over een ander beoordelingssysteem, waarin ook 
ruimte is voor boeken en Nederlandstalige publicaties. Is dat ook iets voor NWO?
“Jazeker. Dat juichen wij toe. We werken hierbij nauw samen met de KNAW. Een 
van de aspecten is dat de maatschappelijke impact in kaart gebracht moet worden. 
Dat is speciaal relevant voor alfa en gamma. En als dat in het beoordelingssysteem 
kan worden verwerkt, dan doen wij dat.” 

De bèta’s incasseren 46 procent van de premies, de gamma’s 17, terwijl zij 
28 procent van de eerstegeldstroom-onderzoekers vormen. “NWO verdeelt de 
middelen op basis van kwaliteit. Als dat niet is wat je statistisch verwacht dan 
zij dat zo. Het kan betekenen dat er een zekere scheefgroei is ontstaan tussen 
de eerste en de tweede geldstroom bij de gamma’s. De gamma’s hebben veel 
personeel nodig omdat daar ook veel studenten op af komen. In Nederland is het 
zo dat het onderwijspersoneel over het algemeen ook een onderzoekstaak heeft. 
Als er een mechanisme is waardoor in de eerste geldstroom veel mensen worden 
aangesteld en de onderzoeksmiddelen van NWO lopen niet synchroon met die 
groei, is het aan de universiteiten om zich daar eens over te buigen. Vinden zij dat 
NWO z’n budgetten intern moet schuiven? Als we kijken naar de omvang van ons 

budget voor MaGW (de NWO-sector die de maatschappij- en gedragswetenschap-
pen bedient, red.), die is op dit moment het grootst (37 miljoen euro). Wat dat 
betreft doen wij niets opvallend fout.
Dat neemt niet weg dat wij de druk in de open competitie binnen MaGW ook zien. 
Wij zijn niet doof voor de roep uit het veld, en we hebben nu, bij een herverdeling 
van de middelen, 8,5 miljoen euro naar MaGW gestuurd, te besteden over een pe-
riode van drie jaar. Dan helpen wij de ergste nood te ledigen. We kijken nog of dat 
structureel moet worden, maar we vinden dat er ook aan de andere kant naar een 
oplossing moet worden gezocht.”

En de alfa’s? “Wat de alfa’s betreft heeft de commissie Cohen gezegd dat er 
geld bij moest komen en dat heeft de minister ook toegezegd. De commissie Van 
Oostrom mag dat gaan verdelen. Die commissie is daar anderhalf tot twee jaar 
mee bezig. In die overbruggingsperiode heeft NWO al gezegd: geestesweten-
schappen krijgt ook een extra impuls, 5 à 6 miljoen. Dus tot de extra onder-
zoeksmiddelen beschikbaar komen. Met andere woorden: er zit wel ontwikkeling 
in. Wij proberen van onze kant ook oplossingen te vinden voor de toegenomen 
aanvraagdruk.”

3 tips voor subsidies

Cognitiewetenschapper 

Peter Hagoort
(Spinoza-winnaar 2005)

1  Geef blijk van wetenschappelijke  

excellentie.

2  Toon je internationale zichtbaarheid; 

ga eens een jaar of wat naar het  

buitenland.

3  Charisma: laat zien dat je een  

inspirerende wetenschapper bent  

voor je promovendi en medewerkers.

Paul Sars

“We moeten ook zélf werken aan de 
zichtbaarheid van de gamma’s en de 
alfa’s.” 

Rutger Engels

“Aanvraag van subsidies nummer één 
op de agenda.” 

‘Het is moeilijk om aan jonge onderzoekers
uit te leggen dat een afgewezen voorstel toch 
een goed voorstel is’ 
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Wie de film What happens in Ve-
gas heeft gezien, zag Ashton Kut-
cher en Cameron Diaz zichzelf 
geregeld volgooien met drank. 
“In ons onderzoek hebben we 
gekeken of jongeren worden be-
invloed door dergelijke drink-
partijen in een film,” zegt Koor-
deman. “Daarvoor hebben we de 

Bliksem flitst aan en uit

Zuipen als Ashton Kutcher

proefpersonen in twee groepen 
verdeeld.” De ene groep keek 
een uur lang naar de originele 
film en de andere een uur naar 
een brave versie, waarin de mo-
menten waarop er alcohol werd 
gedronken er volledig uit waren 
geknipt. De film werd door bei-
de groepen even goed begrepen 

en ook even leuk gevonden, con-
cludeerde Koordeman uit de 
voorgelegde enquêtes. 
Opmerkelijk verschil was wel 
dat de mannelijke jongeren on-
geveer twee keer zo vaak een 
nieuw flesje bier openden wan-

begint altijd in een donderwolk. 
In deze wolk bouwt zich een 
sterk elektrisch veld op. Als dit 
veld zich kortstondig ontlaadt, 
kan zich een bliksemflits vor-
men via een zogenaamd ionisa-
tiekanaal, dat kan ontstaan wan-

neer Ashton Kutcher en Came-
ron Diaz dat in de film ook de-
den, vergeleken met de mannen 
die de gekuiste versie zagen. 
Vrouwen blijken minder gevoe-
lig voor die blootstelling. “Er 
was bij vrouwen zelfs een lichte 

wetenschap
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vrij elektron

kosmisch deeltje

luchtmolecuul

Een inkomend kosmisch deeltje botst op een 
luchtmolecuul, daarbij ontstaan de eerste 
vrije elektronen.

De ontstane elektronen botsen op 
luchtmoleculen, zo ontstaan
steeds meer vrije elektronen.

Bij het ontstaan van 
voldoende elektronen 

ontstaat een ionisatie-
kanaal. Bij ontlading van 

de donderwolk vormt zich 
een bliksemflits.

Als je bedenkt dat een bliksem-
flits een temperatuur kan heb-
ben van 20.000 ºC en een span-
ning tot 1 gigavolt (een miljard 
volt), is dekking zoeken hele-
maal geen vreemde gedachte. De 
geboorte van een bliksemschicht 

Biertje of een cola? Wat je drinkt, hangt af van wat er op de 
beeldbuis verschijnt. Gezondheidswetenschapper renske 
Koordeman onderzoekt hoe de media het alcoholgebruik van 
jongeren beïnvloeden. Zij is een van de onderzoekers die 
zich presenteert op een internationaal congres over ‘Binge 
drinking’ in nijmegen. 

je staat er eigenlijk nooit bij stil hoe een bliksemflits ont-
staat. De eerste prioriteit bij onweer is toch: dekking zoeken. 
in het tijdschrift Astroparticle Physics van deze maand meldt 
de nijmeegse natuurkundige Stijn Buitink dat kosmische 
deeltjes in staat zijn om bliksem te veroorzaken.
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Snippers uit 
een ver verleden

Lang werd gedacht dat het een 
schande was dat nonnen middel-
eeuwse handschriften gebruik-
ten om er nieuwere boeken mee 
te repareren. Wanneer een boek 
overbodig was geworden, werd 
het verknipt en gebruikt om een 
ander boek te verstevigen. Maar 
volgens wetenschappers mogen 
we juist blij zijn met wat er be-
waard is gebleven. Het herge-
bruik van fragmenten geeft vol-
gens hen veel informatie over 
hoe er in een klooster werd om-
gegaan met oude boeken. 
Dat idee vormt het concept ach-
ter de tentoonstelling ‘Verbruikt 
verleden’. Boeken worden ge-
toond zoals ze zijn: beschadigd 
en verbruikt. “Ze zijn mooi om-
dat ze laten zien waarom wij 
nog stukken bezitten van die 
middeleeuwse handschriften die 
er anders helemaal niet meer ge-
weest zouden zijn”, zegt organi-
sator Hans Kienhorst. “Het toont 
de ruïnes van het oude boeken-
bestand”, zegt hoogleraar Oudere 
Nederlandse letterkunde Johan 
Oosterman. “Als je de tentoon-
stelling bekijkt, kun je de con-
touren van het oorspronkelijke 

op de tentoonstelling ‘Verbruikt verleden’ van de UB wordt een 
collectie unieke boeken uit het voormalige klooster Soeterbeeck 
tentoongesteld. eén van de werken is een vijftiende-eeuws 
graduale dat in het verleden is hersteld met oude resten papier. 

daling in alcoholgebruik te 
zien”, zegt Koordeman. Ze wil er 
uiteindelijk achter komen wat 
de oorzaken hiervan kunnen 
zijn: “Heeft het een genetische 
achtergrond of is het imitatiege-
drag?” Met bijvoorbeeld een eye-
tracker kan bekeken worden 
waar de proefpersonen op letten 
gedurende een film en of dit ver-
schilt bij mannen en vrouwen. 
Tot op heden is dat nog toe-
komstmuziek. Koordeman houdt 
zich eerst nog bezig met de di-
recte aantoonbare effecten van 
alcohol in de media. Nu bekijkt 
de gezondheidswetenschapper 
in een bioscoop wat na afloop 
van het reclameblok het bestel-
gedrag van het publiek is. “Tot 
nu toe vonden we alleen dat 
mensen die al meer dan tien gla-
zen in de week drinken, meer 

Een bladzijde uit het laatvijftiende-eeuwse graduale uit de collectie van Soeterbeeck

gaan bestellen wanneer we alco-
holreclames vertoonden.” 
Het onderzoek van Koordeman 
richt zich, net als veel andere 
onderzoeken, op de oorzaken 
van overmatig drankgebruik on-
der jongeren. “Maar tv-makers 
moeten er wel bewust van zijn 
wat ze voor effecten teweeg kun-
nen brengen”, zegt Koordeman. 
Op het congres wordt het pro-
bleem vanuit alle mogelijke  
hoeken belicht, van media en 
groepsdruk tot aan genetica. 
Saillant detail: de welkomstre-
ceptie is in brouwerij de Hemel. 
 NvS

De Kettil Bruun Society (KBS) Mee-
ting 2009 over ‘binge drinking’ vindt 
plaats van 10 t/m 12 december in de 
Vereeniging.  

neer een aantal vrije elektronen 
enorm gaat versnellen. Op hun 
weg botsen ze op luchtmolecu-
len en ontstaan nieuwe ladin-
gen. Het aantal versnellende 
vrije elektronen wordt dan als-
maar groter en vormt zo een io-
nisatiekanaal. Stijn Buitink: “De 
vraag is alleen: waarom beslui-
ten elektronen ineens te gaan 
versnellen?” 
Dat is waar kosmische deeltjes 
om de hoek komen kijken. Er 
doen vele theorieën de ronde 
over wat als schakelaar fungeert 
in een donderwolk. Eén daarvan 
stelt dat kosmische deeltjes wel 
eens als ‘trigger’ kunnen optre-
den. “Maar het is moeilijk om 
die theorie te bewijzen, omdat 
kosmische deeltjes niet eenvou-
dig te detecteren zijn”, zegt Bui-
tink. Die deeltjes hebben een 
enorm hoge energie en bewegen 
met bijna de lichtsnelheid. Ze 
ontstaan voornamelijk bij het 
exploderen van sterren. De aar-
de wordt er voortdurend mee ge-
bombardeerd. Wanneer zo’n 
deeltje met een gigantische snel-

heid door de aardatmosfeer 
scheert, vindt een kettingreactie 
plaats, waarbij een regen van 
miljoenen secundaire deeltjes 
ontstaat. Al die deeltjes samen 
produceren een radiosignaal. 
Buitink promoveerde eind okto-
ber al bij het Institute for Mathe-
matics, Astrophysics and Particle 
Physics (IMAPP) op een nieuwe 
techniek om dat signaal op te 
vangen. 
In zijn huidige onderzoek paste 
hij die techniek toe. In verschil-
lende weersomstandigheden 
heeft hij dat radiosignaal geme-
ten. Wat bleek: wanneer een 
kosmisch deeltje botst met een 
luchtmolecuul in een donder-
wolk wordt dit signaal vele ma-
len sterker, tot wel tien keer. 
Verklaring hiervoor is de snelle 
groei van het aantal elektronen 
in de wolk. Simulaties toonden 
vervolgens dat kosmische deel-
tjes daadwerkelijk in staat zijn 
om een ionisatiekanaal te vor-
men en dus een bliksemflits aan 
te schakelen. Een kosmische 
schakelaar.  NvS

bouwwerk nog aanwijzen, maar 
helemaal kun je het niet zien.” 
De tentoongestelde boeken zijn 
afkomstig uit het klooster Soe-
terbeeck. Sommige documenten 
stammen uit de eerste decennia 
na de oprichting van het kloos-
ter in 1448. Zo oud is ook het 
graduale, dat recent door de UB 
verworven is. “Het graduale is 
het boek met de gezangen voor 
de liturgie van de heilige mis”, 
zegt Oosterman. Wat dit gradua-
le volgens Kienhorst vanuit we-
tenschappelijk oogpunt ook in-
teressant maakt, zijn de vele 
aanwijzingen in Latijn en Neder-
lands in het boek. Die geven de 
wetenschapper kostbare histori-
sche informatie over de plaats 
van de gezangen binnen de litur-
gie van de nonnen aan het einde 
van de middeleeuwen. Ooster-
man: “Ik ben heel blij dat we het 
nu in Nijmegen kunnen tentoon-
stellen. Het is een centraal boek 
in een unieke collectie.”  JG

Van 3 december 2009 tot eind febru-
ari 2010 is in De Verdieping van de 
Universiteitsbibliotheek de tentoonstel-
ling ‘Verbruikt Verleden’ te bekijken.
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‘Studentenuitwisseling moet 
een enorme versnelling krijgen’
Rector Bas Kortmann was tijdens de opening van 
het academisch jaar helder: de Radboud Universiteit 
moet internationaler worden. Er moeten meer stu-
denten naar het buitenland en meer buitenlandse 
studenten hier studeren. Maar juist dit jaar stagneert 
de groei van het aantal buitenlandse studenten. 
Gooit de economische crisis roet in het eten? 

Weimin Tseng (22) uit Taiwan 
Dit semester studeert hij geschiedenis aan de Radboud Universiteit

“In Taiwan studeer ik communicatie. Via een uitwisselingsprogramma studeer ik 
nu een semester geschiedenis in Nijmegen. Toen mijn familie ervan hoorde was 
de eerste vraag: waarom niet Parijs, Londen of New York? Ook leuk, maar daar 
doet mijn universiteit geen uitwisselingen mee. Bovendien vind ik het leuk om Ne-
derland te leren kennen. Ik woon in het SSHN-complex in Lent, een echte party 
place met alle internationale studenten daar. Van integreren komt het daardoor  
alleen niet echt. 
Nederland is ongelofelijk anders dan Azië. In Taiwan is iedereen voortdurend aan 
het rennen: het leven gaat er snel. Nederlanders hebben een very slow pace. Maar 
Nederlanders zijn erg gastvrij, hoewel ze zelf schijnen te denken dat dat wel mee-
valt. Het studeren hier is anders. De taal is ontzettend moeilijk. Jullie hebben een al-
fabet, wij karakters. Het hele onderwijssysteem is hier bovendien anders. Bij ons 
geldt: hoe hoger je scores, hoe zwaarder je vakken. Wij worden ingedeeld, terwijl je 
hier zelf je vakken mag kiezen op grond van interesse. Dat bevalt me prima.” 

Groei aantal buitenlandse studenten stagneert

W
e like the country  
a lot”, zegt de 
Spaanse uitwisse-
lingstudente 

Martha uit Lent. “The classes are 
smaller and the teachers know your 
names.” Net als veel buitenlandse 
studenten is Martha positief over 
haar studie aan de Radboud Uni-
versiteit, maar toch is na de 
groei van de afgelopen jaren het 
aantal buitenlandse studenten 
dat in Nijmegen komt studeren 
gestagneerd. Uit de aanmeldings-
cijfers, die deze maand bekend 
werden, blijkt dat zich in totaal 
347 buitenlandse eerstejaars 
hebben aangemeld, tegenover 
349 studenten vorig jaar. Vorig 
jaar daalde ook al het aantal uit-
wisselingsstudenten licht van 

428 naar 405. De oorzaak van de 
daling bij de reguliere studenten 
zit vooral in het aantal Europese 
(lees: Duitse) studenten. Van de 
301 eerstejaars studenten uit Eu-
ropa, komen er 255 uit Duits-
land. Vorig jaar waren er dat 
267. 
Een van de oorzaken van de da-
ling ligt in Groningen, Maas-
tricht en Wageningen. Volgens 
Judith Arns – projectleider Duits-
landwerving van de Dienst Stu-
dentenzaken – is Nijmegen aan 
deze universiteiten Duitse stu-
denten kwijtgeraakt. In Gronin-
gen wordt sinds dit collegejaar 
een Engelstalige bachelor psy-
chologie aangeboden, waardoor 
geen Nederlands toelatingsexa-
men meer is vereist. In Maas-

internationalisering
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vens een goede voorbereiding op 
een Engelstalige master in bin-
nen- of buitenland.”
Er is dit jaar ook nog een succes-
je te noteren. Voor studenten 
van buiten de EU is het behoor-
lijk kostbaar om in Nederland te 
studeren omdat ze soms wel tot 
12.000 euro collegegeld betalen 
voor een opleiding. In Nijmegen 
studeren relatief weinig eerste-
jaars met een niet-Europese ach-
tergrond. Toch groeide deze 
groep studenten van 36 aanmel-
dingen in 2008 naar 46 aanmel-
dingen in 2009. 
“Dit is hoopgevend”, aldus Bas 
Kortmann. “Maar we focussen 
op Europa. Die Europese studen-
tenuitwisseling moeten we bin-
nen vijf jaar een enorme versnel-
ling weten te geven tot mini-
maal 33 procent. Als dat niet 
gaat lukken, dan hebben we 
echt iets niet goed gedaan.”

Tekst: Bregje Cobussen en Lieke Steijvers 
Fotografie: Bert Beelen

lijk zijn voor buitenlanders, 
maar liever zie ik veel meer Nij-
meegse studenten naar het bui-
tenland vertrekken, dat is essen-
tieel voor de vorming van een 

moderne academicus.” De daling 
van het aantal inkomende stu-
denten zal eerst goed geanaly-
seerd moeten worden. Voorals-
nog lijkt het volgens Kortmann 
vooral een gevolg van de nume-
rus fixus bij psychologie. “We 
moeten volgend jaar in onze 
voorlichting duidelijker maken 
dat in de praktijk is gebleken dat 
de Nijmeegse fixus geen obsta-
kel voor toelating is geweest. 
Dan zal het aantal aanmeldin-
gen wel weer toenemen. De Nij-
meegse opleiding psychologie 
staat in de Duitse CHE-ranking 

tricht en Wageningen worden 
Engelstalige vakken aangeboden 
in psychologie en biologie, van 
oudsher opleidingen waar veel 
Duitsers studeren. “Daarnaast 
speelt de crisis een rol in de stag-
natie”, zegt Arns. “Studenten 
zijn huiverig om een duurdere 
studie in het buitenland te doen. 
Het collegegeld is in Nederland 
een paar honderd euro hoger 
dan in Duitsland, evenals de kos-
ten van levensonderhoud. Ook 
kent Duitsland duale opleidings-
plekken: een student werkt in 
deeltijd en de werkgever betaalt 
de, meestal aanvullende, oplei-
ding. Een aantrekkelijke optie 
voor veel studenten, omdat ze 
werken en studeren zo kunnen 
combineren.” 

Rector Bas Kortmann maakt zich 
nog niet druk over de lichte da-
ling. “Het aantal studenten is 
een van de onderdelen van de in-
ternationalisering. Natuurlijk is 
het belangrijk dat we aantrekke-

namelijk hoog aangeschreven en 
Duitsers kiezen voor kwaliteit.” 
Daarnaast wendt het college van 
bestuur wel degelijk de steven 
met het oog op de toekomst. 

Kortmann: “We hebben de deur 
voor ontwikkeling van Engeltali-
ge bachelors onlangs op een kier 
gezet. Enkele opleidingen mo-
gen ermee experimenteren, mits 
gegarandeerd kan worden dat de 
kwaliteit hetzelfde zal blijven. 
Daarnaast hebben we geld be-
schikbaar gesteld voor de ont-
wikkeling van Engelstalige ba-
chelormodules, zodat uitwisse-
lingsstudenten hier in drie 
maanden tijd een volledig En-
gelstalig programma kunnen 
volgen. Voor Nederlandse stu-
denten vormen deze modules te-

‘We hebben de deur voor ontwikkeling 
van Engeltalige bachelors onlangs op 
een kier gezet’

Stephanie Mogk (19) uit Duisburg in Duitsland 
Ze studeert medische biologie aan de Radboud Universiteit 

“Ik wilde graag in Nederland gaan studeren omdat het me goed leek buitenland-
ervaring op te doen. Nijmegen kende ik nog niet. Met mijn moeder ben ik naar de 
open dag van de Radboud Universiteit gegaan en dat voelde meteen goed. Ik vond 
de bètafaculteit heel mooi. Bovendien worden veel vakken hier in het Engels ge-
geven. In januari kan ik op Hoogeveldt gaan wonen, maar nu woon ik nog in een 
studentenhuis in Kranenburg. Dat heeft voor- en nadelen. In Duitsland is leven een 
stuk goedkoper dan in Nederland. De keerzijde van de medaille is dat ik elke dag 
vijfentwintig minuten in de auto moet om op de universiteit te komen. Bovendien 
kan ik niet altijd mee naar feestjes of op stap. Het integreren wil nog niet zo luk-
ken. Omdat we met alle nieuwe Duitse studenten een taalcursus hebben gevolgd 
afgelopen zomer, kenden we elkaar al. Dan kliek je gemakkelijk samen. Nijmegen 
bevalt me verder goed. Alleen de introductie vond ik soms een beetje raar. We 
moesten hele kinderachtige spelletjes doen. Maar misschien ligt dat meer aan het 
leeftijdsverschil: in Duitsland ga je een jaar langer naar de middelbare school dan 
hier, dus mijn studiegenoten zijn vrijwel allemaal jonger.” 

Cecile Pirlot (20) uit Louvain la Neuve
in Franstalig België
Dit semester studeert ze Engels en Nederlands aan de Radboud Universiteit
 
“Ik had goede verhalen gehoord over Nijmegen. Een vriendin studeerde hier al en 
zij was heel positief over deze stad. Ik kon kiezen tussen Leiden, Groningen en Nij-
megen. Die eerste leek me niks. Een gevoelskwestie. Groningen leek me leuk, 
maar ver van België. In het begin was het even wennen. Nederlandse studenten 
werken anders dan de Belgen. Wij studeren vooral rondom tentamenperiodes. 
Eerlijk gezegd vieren we de rest van het jaar vooral feest. Het niveau ligt in Frans-
talig België toch wat lager dan hier. Het integreren gaat hier niet altijd even ge-
makkelijk. Ik ben de eerste Erasmusstudent op mijn Hoogeveldtgang. Echt mee-
doen in gesprekken lukt nog niet. Ik oefen dus vooral mijn Engels met de andere 
internationale studenten. We gaan vaak op stap. Ik kom graag in Tio Pepe of Stret-
to. De keuze voor Nijmegen is een goede geweest. Ik heb het naar mijn zin en ik 
voel me hier thuis.”
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wetenschap

Afscheid van  een gentleman

Zijn internationaal aanzien is hoog en in discussies over het vakgebied valt 
steevast zijn naam. Hoogleraar Organische chemie Roeland Nolte (64) gaat in 
december met emeritaat. Promotor, collega’s, oud-studenten en promovendi 
doen een boekje open over de persoon Roeland Nolte. Een portret van een bij-
zondere wetenschapper.
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Zijn creativiteit is een familie-
trek, weet Wiendelt Drenth (84), 
de promotor van Nolte. Vader 
Nolte was amateurdichter en pu-
bliceerde dichtbundels onder een 
pseudoniem. Zijn broers waren 
dichter en lithograaf. Hij is de 
kunstenaar onder de chemici, 
beaamt collega en hoogleraar 
Moleculaire materialen Alan Ro-
wan. Als Nolte ’s ochtends arri-
veert met een schets van een che-
mische reactie die hij de vorige 
avond heeft getekend, verbaast 
hij zijn collega’s regelmatig. “Zó 
mooi!”, zegt Rowan.

E
igenlijk was hij hele-
maal niet van plan om 
scheikunde te gaan stu-
deren. Roeland Nolte, 

gezichtsbepalend in de supramo-
leculaire chemie, belangrijk 
spreker op internationale che-
miecongressen en gasthoogle-
raar op topuniversiteiten, zag als 
tiener scheikunde niet zo zitten. 
Hij was meer gecharmeerd van 
sterren dan van moleculen. Ster-
renkunde wilde hij studeren. 
Het is aan de overtuigingskracht 
van vader Nolte te danken dat 
Roeland toch de wereld van de 
chemie binnenstapte. Zijn vader 
zag zoonlief meer geld verdie-
nen als chemicus bij een multi-
national als Shell dan als ster-
renkundige. 
Zou Roeland Nolte het als ster-
renkundige ook zo goed hebben 
gedaan? Waarschijnlijk wel, want 
dan had hij zijn vernieuwings-
drang gewoon gebotvierd op 
zwarte gaten en kometen. Praat 
met Nolte over wetenschap en 
hij komt gegarandeerd met een 
boeiende invalshoek, zeggen 
zijn collega’s. “Hij is enorm ori-
gineel”, zegt chemiehoogleraar 
Bert Meijer van de TU Eindhoven, 
ook bijzonder hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit. “In alle we-
tenschappelijke discussies brengt 
hij iets nieuws in. Hij is nooit te 
benauwd om nieuwe wegen in 
te slaan.” 

Nolte maakte als student al in-
druk met zijn waarnemingen. Bij 
een van zijn experimenten ont-
dekte hij bij toeval een stofje, 
dat later een polymeer (een plas-
tic) bleek te zijn. Drenth is ervan 
overtuigd dat iedere andere stu-
dent het stofje gewoon door de 
gootsteen had gespoeld. Maar 
Roeland Nolte zag meteen dat er 
meer in zat. 
Nolte besloot te gaan promoveren 
op onderzoek naar dat polymeer. 
Zijn werk was altijd keurig, zegt 
Drenth, net als zijn verschijning. 
“In Utrecht zeiden we altijd dat 

hij de mooist gepoetste schoe-
nen had van de hele afdeling.” 
En nog altijd staat Nolte bekend 
om zijn gestileerde verschijning. 
In Japan denken ze dat hij van 
adel is, weet zijn collega Jan van 
Hest, hoogleraar Bio-organische 
chemie. Hij memoreert de Japan-
se wetenschapper die bij een be-
zoek aan de Nijmeegse afdeling 
vroeg: ‘Is he really a knight?’

De goede neus
Van Drenth hoorde Nolte aan het 
einde van zijn promotie over een 
hoogleraar in Los Angeles die als 
een kunstenaar moleculen in el-
kaar knutselde alsof het legoblok-
jes waren: de latere Nobelprijs-
winnaar Donald Cram. Molecu-
laire architectuur, de jonge Nolte 
wist niet wat hij hoorde. Fantas-
tisch! In 1981 vertrok hij, met 
echtgenote Helma en hun twee 
kleine kinderen, naar Californië 
om er als postdoc te gaan werken, 
met een beurs op zak van de Ne-
derlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO). 
Het gezin was na de vlucht nog 
maar nauwelijks op adem geko-
men in Los Angeles of Cram 
kwam hem al ophalen. In zijn 
villa in Bel Air liet Cram Nolte 
tot in detail zien hoe je molecu-
len kunt ontwerpen. Bij hem 
heeft Nolte ook zijn eigen poly-
meer in elkaar geknutseld en 
voor het eerst met eigen ogen 

Afscheid van  een gentleman

Curriculum Vitae

 1973       Gepromoveerd in de fysisch-organische chemie – Universiteit 
van Utrecht 

1973 – 1987  Universitair (hoofd)docent – Universiteit van Utrecht
1981     Sabbatical leave in VS met Nobel-laureaat Donald Cram 
1987 – heden  Hoogleraar Organische chemie – Radboud Universiteit
1995 – heden  Bijzonder hoogleraar Supramoleculaire Chemie – TU Eindhoven
1999-2008       Redacteur en later hoofdredacteur van Chemical Communications
2000     Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Wetenschappen
2002 – 2009  Editor van het wetenschappelijke tijdschrift Science 
2003 – heden  Akademie-hoogleraar van de KNAW
2004     Benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
2005 – heden  Directeur Instituut voor Moleculen en Materialen (IMM) –  

Radboud Universiteit
2006      Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van  

Wetenschappen
2010      Bijzonder hoogleraar moleculaire nanotechnologie –  

Radboud Universiteit
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DRANKJE NAAR KEUZE GRATIS*
Geldig t/m 31 okt. / sterke drank uitgezonderd.
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Gezocht: gezonde mannen 
en vrouwen 18–45 jr

Steun ons onderzoek naar HIV-middelen

Wie kan meedoen?
Voor het onderzoek zijn we op zoek 
naar gezonde mannen en vrouwen 
tussen 18 en 45 jaar die geen me-
dicijnen gebruiken. Vrouwen mogen 
alleen meedoen als ze gesteriliseerd 
zijn of na de overgang.

Deelname
Het onderzoek duurt in totaal 31 
dagen. Gedurende deze periode ge-
bruikt u de eerste 3 dagen voricona-
zol, daarna 7 dagen geen medicatie, 
vervolgens 10 dagen atazanavir met 
ritonavir en tenslotte 10 dagen de 
combinatie van alle drie de middelen. 

In totaal brengt u 20 keer een bezoek 
aan het onderzoekscentrum, waar-
van 10 keer in de ochtend gedurende 
ongeveer 2 uur, 7 maal gedurende 1 

uur en 3 keer een dagopname 
(van 7.00 tot + 22.00 uur). Het onder-
zoekscentrum is het Clinical 
Research Center Nijmegen in het 
UMC St Radboud. 

Vergoeding
Bij volledige deelname aan het 
onderzoek krijgt u een vergoeding 
van € 1500, - (exclusief reiskosten-
vergoeding). Het onderzoek wordt 
uitgevoerd tussent okt. ‘09 en maart 
‘10.

Meer informatie & aanmelden
Hebt u belangstelling, of wilt u 
aanvullende informatie? Stuur dan 
een e-mail met uw gegevens naar: 
HIVPharmacology@akf.umcn.nl of 
bel op werkdagen T (024) 361 64 05 
en vraag naar het ROMA-onderzoek.

De apotheek van het UMC St Radboud verricht onderzoek naar het  
effect van combinaties van geneesmiddelen in het lichaam. Om de be-
handeling van patiënten met HIV en een schimmelinfectie te verbeteren 
onderzoeken we momenteel of een geneesmiddel tegen HIV een  
wisselwerking heeft met een middel tegen schimmels. 

vox-radboud 091028.indd   1 29-10-2009   16:10:57



25

num
m

er 7 • jaargang 10 • 26 novem
ber 2009

kunnen zien. Hij raakte onder 
de indruk van de enorme gedre-
venheid van zijn Amerikaanse 
collega’s. Maar Cram was ook 
onder de indruk van zijn Neder-
landse gast, vertelt Drenth. “Cram 
heeft mij later verteld dat Roeland 
een van zijn beste postdocs was. 
Dus die Nobelprijs straalt ook 
een beetje op hem af.”
Terug bij de Universiteit Utrecht 
begon Nolte een eigen onder-
zoeksgroep om in de praktijk te 
brengen wat Cram hem had ge-
leerd. Het telefoontje in het voor-
jaar van 1986 met de vraag of hij 
in Nijmegen wilde werken, kwam 
onverwacht. Met Wiendelt Drenth 
was hij de mogelijk vrijkomende 
posities in Nederland nagegaan, 
maar Nijmegen was niet in hen 
opgekomen omdat de chemici 
daar iets heel anders deden dan 
Nolte. Maar de toenmalige Nij-
meegse chemiehoogleraar Binne 
Zwanenburg had Nolte al langer 
in het vizier. Nolte had al op ver-
schillende manieren van zich la-
ten horen. “Hij deed dingen die 
ik niet deed, die hier nog nie-
mand deed. Hij maakte toen al 
grote structuren van moleculen 
met behulp van nieuwe technie-
ken. Dat was fascinerend, de eer-
ste stap richting nanotechnolo-
gie”, zegt Zwanenburg. 
Nolte nam uit Utrecht drie pas 
afgestudeerde onderzoekers mee. 
Een van hen, Jan van Esch, in-
middels hoogleraar Self-Assem-
bling Systems aan de Universiteit 
Delft: “Nolte had zelf goede idee-
en, maar hij stond ook open voor 
die van ons. Je kreeg altijd de ge-
legenheid om vorm te geven aan 
je eigen onderzoek.” Ook zijn la-
tere promovendi in Nijmegen 
prijzen zijn kwaliteiten als pro-
motor. Joost Reek, hoogleraar 
Supramoleculaire katalyse aan 
de Universiteit van Amsterdam, is 
in 1996 bij Nolte gepromoveerd. 
“Hij bood uitdagend onderzoek 
en had een neus voor het kiezen 

van de juiste mensen. Daarom 
kon hij het zich veroorloven om 
zijn aio’s zo veel vrijheid te ge-
ven.”
Jeroen Cornelissen, sinds 1 febru-
ari hoogleraar Biomoleculaire 
nanotechnologie aan de Univer-

siteit Twente, is ook in de groep 
van Nolte begonnen. “Ik heb hem 
er altijd enorm om bewonderd 
dat hij haarfijn aanvoelde wan-
neer het nodig was om in te grij-
pen. Altijd op een vriendelijke 
manier, je voelde je nooit op je 
nummer gezet.”

Gentleman
Een gentleman onder de weten-
schappers, zo noemt Bert Meijer 
hem. Meijer is Nolte erg dank-
baar voor de steun die hij gaf bij 
zijn eerste schreden als hoogle-
raar. “Hij heeft mij enorm gehol-
pen toen ik begon. In alles. Ik vind 
het bijzonder dat hij zo makke-
lijk deelt met anderen, ook met 
jonge mensen. Er is in Nederland 
nauwelijks iemand te bedenken 
die zoveel jonge mensen tot 
hoogleraar heeft opgeleid als hij.” 
En ook zijn vroegere promovendi 
en huidige collega’s vinden hem 
‘de vriendelijkheid zelve’. Hij is 
charmant, blijft altijd kalm, 
maakt nooit ruzie, toont altijd 
interesse, ook op persoonlijk 

vlak. Die eigenschappen kwamen 
hem goed van pas als directeur 
van het Institute for Molecules 
and Materials (IMM), waar fysici 
en chemici van diverse pluimage 
samenwerken. “Hij heeft de hoof-
den dezelfde richting op gekre-

gen, dat was een ander niet ge-
lukt”, zegt Jan van Hest. Maar 
word je daarmee nou een groot 
wetenschapper? Jazeker, zegt 
Wiendelt Drenth, zijn oude pro-
motor, stellig. “Mensen werken 
graag met hem samen. Hij kan 
dus makkelijk over vakgebieden 
heenstappen. En in dat raakvlak 
van vakgebieden vinden de grote 
ontdekkingen plaats.”
De Vlaamse chemiehoogleraar 
Frans de Schryver ontmoette 
Nolte vijftien jaar geleden. De 
Schryver, nu emeritus, was spe-
cialist op het gebied van de spec-
troscopie, de technieken om mo-
leculen waar te nemen. De 
Schruyver kijkt met genoegen 
terug op een samenwerking met 
Nolte: “Het was uiteindelijk een 
van de meest vruchtbare samen-
werkingen die ik de afgelopen 
jaren heb gehad. Hij kwam altijd 
met ongelooflijke nieuwe ideeën 
die hij dan ook echt tot uiting 
bracht. Wij konden samen din-
gen die eerst niet voor mogelijk 
werden gehouden. Nolte leverde 

de synthese en maakte de mole-
culen, wij hadden de middelen 
om dit visueel te maken.”
En toch, met vriendelijkheid en 
vernieuwingsdrift alleen krijg je 
geen publicaties in wetenschap-
pelijke toptijdschriften. Nolte 
werkt hard, zeker tachtig uur per 
week zeggen zijn collega’s. “En 
vergeet Helma niet. Zij zorgt dat 
hij goed kan functioneren als 
hoogleraar”, zegt Rowan. De echt-
genote van Nolte was jarenlang 
kind aan huis in het lab en kende 
iedere onderzoeker bij naam. 
“Vakgenoten uit de hele wereld 
noemen Roeland niet alleen, het 
is altijd ‘Roeland en Helma’.” 
Onontbeerlijk is ook zijn win-
naarmentaliteit. Of het nou gaat 
om een partijtje voetbal met Bra-
bantse chemici of een weten-
schappelijke wedloop, hij staat 
niet graag op een tweede plaats. 
Jeroen Cornelissen: “Als er een 
publicatie van een collega in Na-
ture of Science stond, liep hij een 
paar dagen te ijsberen in het lab: 
‘Nou moeten wij ook weer eens 
met een publicatie komen.’ Dan 
zag je hem wiebelen op zijn 
stoel.” Op dat soort momenten 
komt volgens zijn collega’s zijn 
ware aard naar boven: Nolte is 
weliswaar een kunstenaar en een 
gentleman, maar hij wil óók bij 
de Champions League horen. 

Tekst: Nieky van Steenkiste 
en Martine Zuidweg
Fotografie: Duncan de Fey

iNgEZONDEN MEDEDEliNg

De wetenschapper Nolte
Roeland Nolte geldt als leidend figuur op het gebied van de or-
ganische chemie. Hij is een van de eersten die organische 
chemie aan nanotechnologie koppelde, waardoor een heel 
nieuw vakgebied het levenslicht zag: supramoleculaire che-
mie, nu ook bekend onder de naam moleculaire nanotechno-
logie. In deze tak van de chemie worden complexe moleculen 
en systemen opgebouwd. Daarbij ontwikkelde Nolte nieuwe 
technologieën. Zo kon hij moleculaire bouwsels zichtbaar 
maken en een idee krijgen over de vorm daarvan. Met su-
pramoleculaire chemie was hij in staat om grote molecuul-complexen te maken, 
die een sterke vergelijking vertonen met de enzymen in ons lichaam. Interessant 
voor de medische wereld, omdat het mogelijkheden biedt om natuurlijke stoffen 
uit medicijnen exact na te maken. Als directeur van het Institute for Molecules and 
Materials (IMM) ligt zijn focus nog altijd bij de supramoleculaire chemie. Hij publi-
ceerde bijna zeshonderd wetenschappelijke artikelen (waarvan tien in Science en 
Nature) en bracht tot op heden 69 promovendi voort, van wie er op dit moment zes 
hoogleraar zijn. 

‘In alle wetenschappelijke discussies brengt 
hij iets nieuws in. Hij is nooit te benauwd om 
nieuwe wegen in te slaan’ 
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1. Zo gek als Muammar al-Gaddafi 
worden de Afrikaanse alleenheersers 
al lang niet meer gemaakt. Onlangs 
kwam het Libische staatshoofd weer 
in opspraak toen hij een staatsbe-
zoek bracht aan Italië. Waarom?
A.   Hij eiste een ritje in een  

Ferrari F1-bolide
B.   Hij droeg een grote foto van 

een door Italië gearresteerde 
Libische guerrillero op zijn 
uniform

C.   Hij probeerde de vrouw van 
Berlusconi te versieren

D.   Hij ontkende de Tweede We-
reldoorlog

2. Nederland besteedt ongeveer 0,8 
procent van het BNP aan ontwikke-
lingshulp. De VS geeft het meeste 
geld uit aan ontwikkelingssteun: 26 
miljard dollar. Dat is slechts 0,16 
procent van het BNP, waar het on-
der Truman ooit 2,75 procent was. 
Onder welke Amerikaanse president 
was de steun relatief het laagst?
A. Richard Nixon
B. Ronald Reagan

C. Bill Clinton
D. George W. Bush

3. De geflipte dictator Idi Amin uit 
Oeganda stond om vele dingen be-
kend. Eén daarvan was zijn behoefte 
om zich te bemoeien met de wereld-
politiek. Wat schreef hij ooit aan toen-
malig secretaris-generaal van de VN, 
Kurt Waldheim?
A.   ‘Ik denk de laatste tijd veel 

na over de Sovjet-Unie en 
China. Als jullie een bemid-
delaar nodig hebben, sta ik 
tot jullie beschikking.’

B.   ‘Als een land instabiel dreigt 
te worden, is helaas de enige 
oplossing om de leiders van 
de oppositie gevangen te ne-
men.’

C.   ‘Ik wil mijn steun kenbaar 
maken aan de historische fi-
guur Adolf Hitler, die oorlog 
voerde om Europa te vereni-
gen en wiens enige fout was 
dat hij die oorlog verloor.’

D.   ‘Gezien het succes van de 
economische revolutie in Oe-

ganda beschouw ik mijzelf 
als de ideale kandidaat om 
het Gemenebest te leiden in 
plaats van Groot-Britannië.’

4. Simeon Djankov, ontwikkelings-
econoom bij de Wereldbank, is een 
fel tegenstander van bilaterale ont-
wikkelingshulp. Volgens zijn onder-
zoek leidt deze vorm van ontwikke-
lingshulp tot corruptie en aantasting 
van de democratie. In 2008 gebruikt 
Djankov als voorbeeld van zijn stel-
ling onderwijsprojecten in Oeganda. 
Hoeveel procent van het geld kwam 
daar uiteindelijk bij de scholen te-
recht?
A.  7 procent
B.  13 procent
C.  35 procent
D.  54 procent

5. Hoe hoog was de inflatie in Zim-
babwe in november 2008?
A.  83 miljoen procent
B.  530 miljoen procent
C.  79 miljard procent
D.  3 triljard procent

6. Jean-Bédel Bokassa, ooit staats-
hoofd van de inmiddels straatarme 
Centraal-Afrikaanse Republiek, werd 
in het begin van zijn heerschappij 
gesteund door Frankrijk. Welk be-
drag leende Frankrijk hem voor zijn 
zelfbedachte kroning tot keizer van 
Centraal-Afrika?
A.  800.000 dollar
B.  1 miljoen dollar
C.  14 miljoen dollar
D.  22 miljoen dollar

7. In de altijd gezellige favela’s van 
Rio de Janeiro worden drugsruzies 
en andere conflicten soms met een 
zogeheten ‘magnetron’ opgelost. Wat 
is het principe van de magnetron?
A.   Iemand wordt met zijn hoofd 

in een magnetron geduwd
B.   Iemand wordt in een stapel 

brandende banden gezet
C.   Iemand wordt zonder water 

een hele dag in een golfpla-
ten hok opgesloten waar de 
zon op brandt

D.  Iemand wordt gebrandmerkt

8. De inmiddels overleden president 
van Zaïre, Mobutu (die zijn geld 
vooral van de VS, Frankrijk en België 
kreeg), noemde zichzelf Mobutu Sese 
Seko Nkuku Ngbendu Wa Za Banga. 
Wat betekent dit vrij vertaald? 
 A.   Mobutu, hij die lachend het 

geld van België binnenhaalt
B.   Mobutu, zoon van Seko Nku-

ku en geliefd vorst van het 
mooiste Afrikaanse land 

C.   Mobutu, hij die potent is 
draagt het luipaardvel op den 
kale schedel

D.   Mobutu, de sterke krachtige 
leider die het land naar voor-
spoed zal brengen 

9. Wijlen Prins Bernhard combineerde 
natuurbescherming met een groot ple-
zier in jagen. Olifanten schoot hij niet, 
maar hij verzamelde wel beeldjes er 
van. Hoeveel had de prins er ongeveer?
A.  250
B.  680
C.  1000
D.  5000

cultuur

Vox is voor ontwikkelingshulp. Maar in die sector stikt 
het van de politiek correcte geitenwollen sokken en 
dat kan ook anders. In de aanloop naar de lustrum-
editie van de Grote Ontwikkelingsquiz op zondag 29 
november in Lux presenteert Vox daarom de Grote 
Politiek Incorrecte Ontwikkelingsquiz. Van gekke 
dictators tot corrupte presidenten: wat weet jij?
Tekst: Alex van der Hulst

Alle 12 fout
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Film John Rabe 
Soms lijkt het alsof ze het erom doen. Een film over de 
Tweede Wereldoorlog en dan maar afwachten hoeveel Os-
cars je kant op komen rollen. In John Rabe wordt Schindler’s 
List nog eens dunnetjes over gedaan. Niet in nazi-Duitsland 
maar in China, waar de Japanners huis houden in Nanking. 
Daar probeert Duitser John Rabe een stokje voor te steken. 
Hij is gedetacheerd door Siemens, lid van ‘de partij’ en verwacht dat 
de Japanse bondgenoten zich wel zullen gedragen. Niet dus. Hij ziet 
zich gedwongen een veilige zone in te richten en dat gaat niet zonder 
slag of stoot. Probleem van de film is dat alles zo zijig wordt getoond. 
Rabe is een groot ei dat struikelt over de vele platitudes en cliché’s in 
de film. Dieptepunt is de slotscène als de Chinezen hun redder John 
Rabe met spandoeken uitwuiven. Rocky is er niks bij.  
Lux, vanaf donderdag 26 november

Literatuurfestival Wintertuin
Keuzestress. Het programma van de Wintertuin zit weer 
net zo vol als de metro van Tokyo. ‘Vrij zwemmen’ is het 
thema dit jaar. Het programma op de campus is al gedaan, 
maar de Nijmeegse Nachten in de Lindenberg moeten nog 
komen. Ilja Leonard Pfeiffer is uit Genua komen fietsen 
voor dit literaire festijn. Nico Dijkshoorn, Maxim Hartman 
en P.F. Thomèse zijn in een late night show gestopt. Vincent Icke 
duikt voor de gelegenheid weer eens vol enthousiasme in een zwart 
gat. Roos Rebergen en Lucky Fonz III komen plaatjes draaien en St. 
Paul doet dat de volgende dag nog eens dunnetjes (en beter) over.  
Kader Abdolah spreekt over ballingschap en zo zijn er nog tal van 
schrijvers. Om in te verzuipen. 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 november, De Lindenberg, info: www.win-
tertuin.nl, 12,50 euro voor studenten 

Muziek Mummy’s A Tree
Toxic Holocaust en Gotewhoare, dat zijn nog eens namen 
om mee thuis te komen. Desondanks gaan we liever een 
weekje later naar Merleyn. Dan staat er ook een band met 
een leuke naam, maar met hele andere muziek. Mummy’s 
A Tree is het project van Nijmegenaar Stefan van den Berg. 
Die overdonderde in 1996 met zijn debuut, dat terecht in 
2002 is heruitgegeven. En toch bleef hij altijd een beetje onder de ra-
dar hangen. Net te weinig ambitie of toch iets te vreemde muziek?  
Gitaarchansons met invloeden uit folk en rock, zo noemt hij het zelf. 
Het is gewoon heel mooi. In Merleyn presenteert hij zijn nieuwe album.  
Zondag 6 december,  Merleyn, 15:00 uur, 5,- euro 

Cabaret Katinka Polderman
Het grootste probleem met cabaret is dat zo’n lolbroek net 
lekker op dreef is of er moet weer een liedje worden gezon-
gen. En dan zijn het vaak ook nog van die zouteloze klein-
kunstliederen. Het haalt alle lol uit menig cabaretshow. Ka-
tinka Polderman rekent af met deze traditie. Niet door de 
liedjes te schrappen, maar door ze vol te stoppen met humor. 
‘Wist je dat er voor een vrouw niets heerlijkers bestaat dan die godde-
lijke smaak van vers en lauwwarm zaad’, zingt ze in een liefdeslied. Of 
in ‘Als je homo bent dan mag je zoveel meer’ zingt ze: ‘Met een beetje 
goede wil en een ring door mijn marmot, was ik vast en zeker een goeie 
struise pot.’ Met zulke teksten heb je geen aanbeveling meer nodig. 
Dinsdag 8 december, Stadsschouwburg, 20:00 uur, 15,- euro

A.   Yolanthe Cabau van Kasber-
gen

B.  René Froger
C.  Wubbo Ockels
D.  Georgina Verbaan

12. Dat je niet over één nacht ijs 
moet gaan voordat je een eredocto-
raat uitreikt, blijkt wel uit het cv van 
Robert Mugabe. De alleenheerser 
van Zimbabwe heeft zo’n 12 eredoc-
toraten ontvangen, van de universi-
teit van Edinburgh tot die van Mas-
sachusettes. Veel van de onderschei-
dingen voor Mugabe zijn naderhand 
ingetrokken. Welke niet?
A.   Het eredoctoraat van de Lo-

monosov Universiteit in Mos-
kou

B.   De Knight Grand Cross die 
hij in 1994 van Queen Eliza-
beth kreeg

C.   Het eredoctoraat van de Uni-
versiteit Edinburgh

D.   De Afrikaprijs voor leider-
schap in de bestrijding van 
honger

10. Veel ontwikkelingslanden zijn af-
hankelijk van illegale medicijnen. Zo 
produceerde Dr. Yusef Hamied in 
2000 reguliere anti-hiv-medicijnen 
die hij niet duurder maakte dan een 
dollar per dag. In plaats van het ini-
tiatief toe te juichen, noemde de far-
maceutische industrie Hamied een 
‘piraat en een dief’. Wat vroeg de 
westerse farmacie toen voor een an-
ti-hiv-medicijn?
A.  3 dollar per dag
B.  10 dollar per dag
C.  27 dollar per dag
D.  42 dollar per dag

11. Arjan Erkel is één van de 
BNO’ers (Bekende Nederlanders in 
de Ontwikkelingssamenwerking) die 
meedoet aan de Grote Ontwikke-
lingsquiz in Lux. Erkel was eerst am-
bassadeur bij de People’s Trust, 
maar toen het CBF-keurmerk van die 
stichting werd ingetrokken, richtte 
hij met een medeambassadeur de 
Stichting Stop Kindermisbruik op. 
Wie is zijn BNO-collega bij deze nieu-
we stichting?

&Doen laten Tekst: Alex van der Hulst

Antwoorden: 1: B, Gaddafi droeg een foto van de arrestatie van Omar al 
Mukhtar. De zoon van die guerrillero maakte deel uit van het 300 man tellen-
de gevolg van Gaddafi in Italië.
2: C, onder Clinton besteedde de VS slecht 0,1% van het BNP aan ontwikke-
lingssteun 3: C. Amin schreef A naar Breznjev en Mao, B naar Nixon en D naar 
het Gemenebest 4: D, 5: C, 6: D, 22 miljoen dollar. Gebruikt voor onder meer 
een enorme troon, een vergulde keizerlijke koets, een kroon vol diamanten, 
24.000 flessen Moët et Chandon en zestig Mercedessen 7: B, 8: D, 9: C, 10: C, 
inmiddels hebben veel farmaceutische bedrijven hun prijzen in Afrika met 80 
procent laten zakken 11: A 12: A
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Global Apollo Experience 2010
Bij Allen & Overy organiseren  
we trajecten die je net iets  
verder brengen. Zoals de  
Global Apollo Experience. 

Een business course waarbij je écht 
kennis maakt met onze werkzaamheden, 
sfeer en mensen. 

Een business course waarbij je écht kunt 
laten zien wat jij in huis hebt! 

Wanneer?
De Global Apollo Experience start op 8 
maart 2010 en eindigt op 29 juli 2010. 
De kick-off van 3 dagen vindt plaats bij 
ons op kantoor in Amsterdam en een 
Europese vestiging van Allen & Overy. De 
intensieve en spetterende afsluiting is 
in juli in Rome.

Waar?
Allen & Overy Amsterdam, Milaan, 
Madrid, Frankfurt, Parijs, Praag, Londen, 
Hamburg en Rome.

Wat?
Een programma ter aanvulling op 
je studie en ter voorbereiding op de 
commerciële advocatuur. 

Je kunt deelname aan de Global Apollo 
Experience vergelijken met het volgen 
van een extra vak.

Eens in de 2 weken volg je op 
maandagmiddag college van een 
partner waardoor je kennis maakt met 
alle praktijkgroepen. Eens in de maand 
krijg je een vaardigheidstraining op 
vrijdagmiddag om je op persoonlijk 
vlak verder te ontwikkelen. In totaal 10 
colleges en 5 vaardigheidstrainingen in 
de loop van 5 maanden.

Naast deze colleges en trainingen werk 
je samen met jouw groepje aan diverse 
groepsopdrachten in het kader van een 
internationale overname en in competitie 
tegen de andere groepjes.

Tevens maak je in je eigen tijd een  
aantal individuele opdrachten zodat je 
kunt laten zien wat jij kan!

Wie?
De Global Apollo Experience is 
bedoeld voor 3e en 4e jaars studenten 
Nederlands recht, fiscaal recht of 
notarieel recht.

Interesse en inschrijven
Kijk voor uitgebreide informatie  
over de Global Apollo Experience op 
www.werkenbijallenovery.nl of neem 
contact op met Paula ter Beek,  
020-674 1708.

Stuur je gemotiveerde inschrijving met 
cv, cijferlijst en digitale pasfoto naar  
paula.terbeek@allenovery.com. Je kunt je 
inschrijven t/m 1 februari 2010.

Allen & Overy 
Amsterdam 
is een juridisch 
dienstverlener die 
450 medewerkers telt 
deel uitmaakt van een 
internationaal kantoor 
met wereldwijd 31 
vestigingen ruim 
5.000 collega’s.

© Allen & Overy LLP 2009 I CS909101

CS909101 - 102mm x 67mm (B&W).indd   1 13/11/09   13:46:56

Interuniversitair college

Israelische buitenlandse politiek
Woensdagochtenden 6 januari – 24 maart 2010, 10:00-12.30 uur

* Studenten kunnen studiepunten voor het college krijgen *

Onderwerpen: 
Geschiedenis van Israel · Politieke ontwikkelingen sinds 1948 · Percepties en realiteit . De Arabische 
perceptie van het Israelische buitenlandse beleid · Internationaal terrorisme en de juridische (on)
mogelijkheden · De rol van internationale organisaties · De toegang tot water · Israel en Nederland · 
Europa en Israel · Amerika en Israel · De bewapening · Vredesopties.

Door: 
Academici en Midden-Oosten deskundigen.

Plaats: 
Rabin Centrum voor Cultuur en Educatie, Jagerstraat 4, Den Haag

Opgave en inlichtingen: 
T 070-3646862  |  E cidi@cidi.nl  |  W www.cidi.nl

Ben jij een High Potential?

www.dekortstewegnaardetop.nl

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates is een activiteit van                         onderdeel van de 

Gevraagd
Een nieuwe werkgroep komt op 
voor bomen en groen op de campus. 
We zoeken nog leden. Info: Alex de 
Meijer, nijmegen@milieudefensie.nl, 06 
48820433.

Gezocht: taalcorrector voor Proviand, 
het themablad van de Studentenkerk. 
Met de mogelijkheid om redactie-er-
varing op te doen. Reacties: proviand@
gmail.com

Creëer je eigen baan! Alleen voor 
Masterstudenten of (pas) afgestudeer-
den (onderwijskundigen, pedagogen, 
ontwikkelingspsychologen, bedrijfs-
kundigen). Ervaring opdoen? www.
treelaneconsultancy.com

Universitair kamerkoor Audite Nova 
zoekt ervaren geschoolde zangers 
voor elke stemgroep. Aanmelden 
kan op info@auditenova.nl of via 06-
49672437. Meer informatie op http://
www.auditenova.nl/

‘Hello, I’m a french student living in 
Nijmegen. I’m looking for babysitting 
or french lessons hours. Feel free to 
contact me at: juliette.nijmegen@gmail.
com.’
 
Poetshulp voor 2 uur per week. Tijd-
stip in overleg. Bellen tussen 17 en 18 
uur: 3551107.
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Berichten uit de medezeggenschap 
van de Radboud Universiteit Nijmegen
Meer informatie kunt u vinden op 
www.radboudnet.nl/inspraak
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“Het is me nu duidelijk dat Het 
een lang en Hartelijk Huwelijk 
gaat worden!” 
Bé Breij in de discussie op 9 november rondom de plannen voor 
de Nijmeegse Geesteswetenschappen. 

interview

Bernadette Smelik
vice-voorzitter commissie Onderzoek en Onderwijs 

waar maak je je druk over?
De steeds groter wordende werk-
druk: goed onderwijs geven; goed 
onderzoek doen; projecten bin-
nenhalen met steeds minder 
middelen.

wat zou je doen of veranderen 
als jij voor een dag voorzitter 
van het college van bestuur was? 
Kun je dan in 1 dag iets echt ver-
anderen? Fundamentele veran-
deringen hebben tijd nodig.

Het minst saaie or/gV-lid? 
Er zijn interessante discussies 
over hoogtes van zadels mogelijk 
met Robert Arpots.

wat is je grootste passie? 
Arthurverhalen en (textiele) kunst

waar geloof je in?
Dat ieder mens een enorme 
krachtbron kan vinden in zichzelf.

wat is je ultieme droom? 
Dat mijn kinderen goed mogen 
opgroeien en hun plekje weten te 
vinden in de maatschappij.

wat is je beste karaktereigen-
schap? 
Ik ben eigenwijs

wat is je slechtste karaktereigen-
schap? 
Volgens anderen dat ik eigenwijs 
ben.

waar maak je je druk over? 
Onrecht en machtsbelustheid

wanneer hebben je buren wel 
eens last van je? 
Als ik Janis Joplin heel hard draai.

wat wilde je later worden? 
Zoöloog leek me een zeer inte-
ressant vak om uit te oefenen, 
maar ontdekkingsreiziger worden 
vond ik ook erg aanlokkelijk.

wat is je lievelingseten? 
Artisjokken met heerlijke eigen-
gemaakte (geiten)kaassaus met 
kruiden.

wat heb je voor het laatst gevierd? 
Onlangs vierden we met het hele 
Informatica instituut dat we de 
onderzoeksvisitatie achter de rug 
hebben en dat de gesprekken 
met de commissie heel goed ge-
gaan waren. ICIS heeft sterke on-
derzoeksprogramma’s, zonder 
zwakke groepen, met relatief veel 
vrouwen in senior posities. 
Prachtig toch?
Lees verder op 
www.radboudnet.nl/inspraak

nieuws

Geesteswetenschappen: 
succesvol  
samenwerken
De minister van oc&w wil een 
duurzame toekomst voor de 
geesteswetenschappen in ne-
derland. De Nijmeegse facultei-
ten religiewetenschappen, theo-
logie, letteren en filosofie hebben 
daarom een plan opgesteld over 
de toekomst van de geesteswe-
tenschappen. Centraal staat dat 
de vier faculteiten voortaan als 
één groep geesteswetenschap-
pen willen opereren. Nijmegen 
kiest voor de discipline als basis 
van onderwijs en onderzoek met 
voor zowel studenten als onder-
zoekers een kijkje over de disci-
plinaire grenzen heen door mid-
del van bijvoorbeeld een 
minorprogramma en samenwer-
king op onderzoeksthema’s. De 
GV merkte op dat met de invoe-

ring van algemene vakken en mi-
noren de opleidingen te breed 
kunnen worden. Verder vond de 
GV het plan nog te weinig profile-
rend, zeker ten aanzien van de 
voorgestelde researchmaster en 
graduate school. De Nijmeegse 
geesteswetenschappen vragen 
3,58 miljoen euro aan het Regie-
orgaan. Dat daarnaast 2,7 mil-
joen euro moet worden inver-

diend via tweede en derde 
geldstroom baart de GV zorgen.

rapport uitbesteDinG 
caterinG
Ondanks dat het een aanzienlijke 
financiële besparing zou kunnen 
opleveren, heeft het college van 
bestuur besloten de catering niet 
te willen uitbesteden. De Geza-
menlijke Vergadering juicht dit 

besluit van harte toe. Zeker als 
dit besluit niet zal leiden tot ver-
lies van vaste formatieplaatsen 
en tot verhoging van de product-
prijzen. Op de vraag waarom de 
catering ‘in huis’ wordt gehou-
den, antwoordde Anton Franken 
dat gebleken is dat de huidige 
kwaliteit van de catering als goed 
wordt beoordeeld. Verder gaf hij 
aan dat er ook risico’s kleven aan 
uitbesteden zoals verlies aan 
flexibiliteit, borging & kwaliteit 
van dienstverlening, de regie op 
de organisatie, en ook de rechts-
positionele consequenties voor 
het zittende personeel. 
Lees verder op 
www.radboudnet.nl/  inspraak
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Cursus Arbeidsrecht voor  
niet-rechten studenten
Op 3 februari om 8.45 uur start 
de cursus Arbeidsrecht voor niet-
rechten studenten met een intro-
ductiebijeenkomst. Van 10 febru-
ari t/m 19 mei wekelijks van 
8.45-10.30 uur werkcollege. Ter 
voorbereiding dient bestudeerd 
te worden ‘Hoofdstukken vermo-
gensrecht, de hoofdstukken II t/m 
IX, van J.H. Nieuwenhuis (geldt 
niet voor studenten Manage-
mentwet., die ‘Inleiding Recht’ 
of een ander rechtenvak hebben 
gedaan). ECTS: 9 resp. 6. Inlich-
tingen: mw. mr. C. Jacobs-de Klerk, 
tel. 3612306, C.Jacobs@jur.ru.nl 
of secretariaat Sociaal Recht: tel. 
3615488, F.Argante@jur.ru.nl.
Aanmelden via KISS.

Nijmeegs Studentenorkest CMC 
Op 11 december om 20.15 uur 
geeft het Nijmeegs Studentenor-
kest Collegium Musicum Caroli-
num een concert. Op het pro-
gramma staan ‘Old Wine in New 
Bottles’ van Gordon Jacob, het 
Klarinetconcert van G.R. Finzi en 

de Tweede Symfonie van Brahms. 
Kaartenverkoop:
http://studentenorkest.ruhosting.nl. 
Plaats: Dominicuskerk, Prof. 
Molkenboerstraat 7.

Stage bij radio of tv?
Voorlichtingsbijeenkomst op 8 
december om 12.45 uur. Janne-
rieke Hommenga, hoofd van het 
Bureau Mediastages, vertelt over 
stagemogelijkheden bij de publie-
ke en commerciële omroepen en 
bij tal van av-productiemaatschap-
pijen. Informatie: Clemens Wij-
lens, 361 55 83 of c.wijlens@let.
ru.nl. Plaats: Erasmusgebouw 2.18 

Science to business Café 
Op 30 november van 17.00-20.30 
uur is het thema ‘Mercator Award 
for Knowledge-based Entrepre-
neurship’ Ervaren spinoff-onder-
nemers geven een presentatie 
over hun kennisintensieve be-
drijfsactiviteiten. 
Plaats: Sportcafé Gymnasion.
http://www.aanmelder.nl/scienceto-
businesscafe-30november2009

campusvox

Je hebt een eigen bedrijf. Waarom nu ook deze baan aan de universiteit?
“De combinatie is mooi. In mijn bedrijf werk ik met dertigers, veertigers en vijfti-
gers die op een dood spoor zitten, die zich afvragen waarvoor ze in de wieg zijn 
gelegd. Ik help ze de antwoorden te vinden in zichzelf. Hier werk ik met studen-
ten. Een andere tak van sport. Zij zijn als mens nog in ontwikkeling en ik lever 
daar een bijdrage aan. Ik reik studenten met studieproblemen methodes aan 
waarmee ze zichzelf verbeteren. Daar hebben ze nog een leven lang plezier van. 
Ik houd ervan om knettergoede methodes om te zetten in een training. Niets is 
mooier dan te zien hoe een methode werkt. Alsof je ergens een kwartje ingooit 
en ziet hoe het voor die persoon gaat werken.” 
Een nieuwe baan, een eigen bedrijf én je schrijft een boek. Hoe doe je dat?
“Dat laatste vooral in de avonduren. Ik wil me onderscheiden door iets toe te 
voegen aan mijn vakgebied. Nieuwsgierigheid is mijn stuwende kracht. We heb-
ben voor dit boek een onderzoek opgezet en ik ben vreselijk benieuwd naar de 
resultaten. Als ik aan mijn boek werk, voelt het alsof ik in een speeltuin rond-
loop. Mijn kinderen zijn natuurlijk mijn eerste bedrijf. Ik heb er drie, maar omdat 
ze intussen naar de basisschool gaan, is er veel ruimte voor werken.” 
Blijft er dan nog vrije tijd over?
“Vrije tijd overkomt me niet, die plan ik in. Soms maak ik een halve zaterdag vrij 
om lekker te ontspannen in de sauna. En mijn werk is mijn grootste hobby.”

Algemeen
Studentenkerk, Erasmuslaan 9A
Woensdag, 12.45 uur: Taizéviering
Vanaf 30 november elke dag: Middagge-
tijdengebed
29 november, 11.00 uur: 1ste zondag van 
de Advent. 5 p.m.: Cath.Eucharist
30 november 19.30 uur: Jongeren Medi-
tatie Groep
6 december 11 uur: 2de zondag advent 
5 p.m.: Cath.Eucharist
7 december 19.30 uur: Jongeren Medita-
tie Groep.
9 december 19.30 uur: Taizéviering
10 december 12.30 uur: Roze lunch 
13 december 11 uur: 3de zondag advent. 
5 p.m.: Cath,Eucharist
16 december 18.00 uur: Crossroads. Me-
al and discussion for foreign and Dutch 
students. Please register before noon.
www.ru.nl/studentenkerk

NCMLS Seminar 
1 december, 17.35 uur Seminar getiteld: 
’Molecular dynamics to determine trans-
port through Aquaporins’. Spreker: Prof. 
Dr. Bert de Groot, (Göttingen University, 
Germany). Plaats: Coll.kamer. NCMLS ge-
bouw, route 289, www.ncmls.eu.

Soeterbeeck Programma
3 december, 20.00-22.00 uur: lezing ‘At-
heism and the Enlightenment. Reflecti-
ons on the Intellectual Roots of the New 
Atheism’ door Alister McGrath. Plaats: 
Aula, Comeniuslaan 2.
www.ru.nl/sp/mcgrath

Seminar Integratie en 
governance
11 december, 13.00 - 16.30 uur: seminar 
over de theoretisering van Europese Inte-
gratie en governance, gastsprekers prof. 
Frank Schimmelfennig en prof. Antje Wie-
ner. Plaats: Spinoza 1, Montessorilaan 3. 
www.ru.nl/bestuurskunde

Donders Colloquium
December 11th, 15.00 hrs: colloquium by 
Peter Ford Dominey (Lyon France). 
Kapittelweg 29. www.ru.nl/donders

PAOG-Heyendael 
8 december: kleine chirurgische hande-
lingen in het verpleeghuis - een prakti-
sche cursus voor specialisten ouderen-
geneeskunde. In deze cursus worden in 
de snijzaal onder leiding van een aantal 
chirurg-instructeurs de meest voorko-
mende ingrepen geoefend.
www.paogheyendael.nl.

Lezing infectieziekten
26 november, 17.30 - 21.30 uur: lezingen 
door Medisch-historische Club D. de 
Moulin over epidemieën, zuiverheid en 
zieke kinderen: een blik op de historie 
van infectieziekten. Prof. Koos van der 
Velden, hoogleraar Public Health, plaatst 
de grieppandemie in historisch perspec-
tief. Plaats: Hippocrateszaal, GGN 21.
www.paogheyendael.nl 

Christmas St Stevenskerk
18 december, 20.00 uur. Concert door 
Choir of St. John’s College Cambridge.
Kaarten: € 20,- www.stevensconcerten.nl.

Amnesty filmavond 
8 december, 19.30 uur: Amnesty film-
avond ‘Dirty Pretty Things’. Café de Klinker
www.studentengroep-nijmegen.amnesty.nl 

De Grote Ontwikkelingsquiz 
29 november van 14.00-16.30 uur, orga-
nisatie CIDIN ism Lux.
www.globaldebat.nl

God én Darwin!
16 december, 9.30-17.00 uur: Evolutiebi-
ologie en scheppingstheologie in evolutie 
staan centraal. Heyendaal Program on 
Theology and Science. Refter (zijzaal)

Cultuur op de Campus
2 december: De Vloer op
3 december: Lola Kite & The Secret Love 
Parade
9 december: Balkan Night (film & dj)
15 december: Yesterday’s Men (kerst-
special)
www.ru.nl/cultuuropdecampus

Benoemingen
Mw prof.mr.drs. C.H. (Carla) Sieburgh is 
per januari 2010 benoemd tot hoogleraar 
‘Burgerlijk recht, in het bijzonder de Eu-
ropeesrechtelijke aspecten hiervan’. 
 Mw dr. N.M. (Nicole) van Dam 1965) is 
per 1 januari 2010 benoemd tot hoogle-
raar Ecogenomics (FNWI) 

Promoties & Oraties
1 december, 10.00 uur: dubbelpromotie 
dhr. drs. J.A.M. Lemmens en dhr drs. S.A. 
Stommels (Letteren) ‘Russian Artists and 
the Children’s Book 1890 - 1992’.
1 december, 13.30 uur: promotie dhr drs. 
G.J. Hendriks (Soc.Wet.) ‘Studies on the 
treatment of late-life anxiety and late-life 
panic disorder’.
2 december, 10.30 uur: promotie dhr T. 
Nguyên Van (Med.Wet.) ‘Molecular 
aspects of upper gastrointestinal disea-
ses from the Mekong Delta Vietnam’.
2 december, 13.30 uur: promotie dhr R. 
Evans (Med.Wet.) ‘Achieving informed 
decision making using a web-based 
technology, Prosdex’. 
2 december, 15.30 uur: promotie mw drs. 
J.A. Moor (Soc.Wet.) ‘Explaining worldwi-
de religious diversity. The relationship 
between subsistence technologies and 
ideas about the unknown in pre-industri-
al and (post-) industrial societies’.
4 december, 10.30 uur: promotie dhr A. 
Gordon (Soc.Wet.) ‘The Necessary but 
Impossible Task. The Promotion of Indus-
try and the Factory Commission in the 
Netherlands East Indies, 1902-1926’. 
4 december, 13.00 uur: promotie mw K.A. 
Hämäläinen (Letteren) ‘Variation in 
Speech.Describing Continuous Phenome-
na with Discrete Representations’. 
4 december, 15.45 uur: oatie dhr prof. dr. 

Naam Sheila Sluiter
Was Bedrijfsopleider bij Sheila Sluiter 
Training & Coaching
Is Trainer Studievaardigheden bij  
afdeling studenten begeleiding (0,6 fte)
Sinds 7 september 2009
Leeftijd 38

Nieuwgezicht
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G.L.M. Kraaykamp (Soc.Wet.) ‘Culture so-
cialisatie: een zegen en een vloek. Ver-
breding en verdieping in het sociologisch 
onderzoek naar lange termijn effecten 
van culturele opvoeding’. 
7 december, 13.30 uur: promotie mw C.M. 
Poux (FNWI) ‘Capturing the rate of gene 
evolution and the timescale of mammali-
an evolutionary history’. 
7 december, 15.30 uur: promotie mw A. 
Topaloglu Ak (Med.Wet.) ‘Management of 
Dental Caries in Primary Teeth through 
Minimal Intervention Approaches’. 
8 december, 13.00 uur: promotie dhr drs. 
A.G. Siebers (Med.Wet.) ‘Evaluation of 
national guidelines and implementation 
of new techniques with the Dutch scree-
ning program against cancer of the uteri-
ne cervix’.
9 december, 13.30 uur: promotie mw drs. 
A.L.M. Oei (Med.Wet.)‘Immune responses 
in ovarian cancer patients treated with 
intraperitoneal 90-Yttrium labeled HMFG1’. 
9 december, 15.30 uur: promotie mw drs. 
M.A. van den Brink (Man.Wet.)
10 december, 15.45 uur: oratie dhr prof. 
dr. P.J.C.L. van der Velde (Religiewet.) 
‘Duizend spraken over tienduizend zonne-
wegen’ De Boeddha en de vele boeddhis-
tische levensverhalen.
11 december, 10.30 uur: promotie dhr drs. 
P.H.J. Schafraad (Soc.Wet.) ‘Controversial 
Outsiders. A cross-national study of media 
attention to the far right 1986-2004’. 
11 december, 13.00 uur: promotie mw drs. 
H. van Asperen (Letteren) ‘Pelgrimstekens 
op perkament. Originele en nageschilder-
de bedevaartssouvenirs in religieuze 
boeken (ca.1450 tot ca. 1530)’
11 december, 15.45 uur: oratie dhr prof. 
mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem 
(Rechten) ‘CREDIT CLAIMS. Kredietvorde-
ringen als beleenbare activa voor monetai-
re beleidstransacties in het Eurosysteem’. 
14 december, 10.30 uur: promotie dhr drs. 
N. Daniël (Religiewet.) ‘Woman, violence 
+ religion: Pakistani women’s situations 
“Capability Approach”.
14 december, 13.30 uur: promotie dhr ir. T. 
van der Heide (FNWI) ‘Stressors and feed-
backs in temperate seagrass ecosystems’.
14 december, 15.30 uur: promotie mw 
drs. H.H. Wierda-Boer (Soc.Wet.) ‘Mana-
ging Multiple Roles. Routes to Reconcili-
ation’
16 december, 10.30 uur: promotie mw 
drs. A. Tostmann (Med.Wet.) ‘Challenges 
in tuberculosis treatment and control: 
studies from the Netherlands and Tanza-
nia’. 
17 december, 15.00 uur: oratie dhr prof. 
dr. G. Hutschemaekers (Soc.Wet.) ‘Wetten 
in de weg en praktische bezwaren’ medi-
ators gewenst tussen wetenschap en 
(zorg)praktijk’. 
18 december, 15.00 uur: afscheidscollege 
dhr prof. dr. P.H.M. Spauwen (Med.Wet.) 
‘Over grenzen’. 
www.ru.nl/persberichten

Stand van zaken Rondje Heijendaal
De Erasmuslaan blijft nog afgesloten tot 
voorjaar 2010. Fietsers kunnen achter de 
Universiteitsbibliotheek langs de Eras-
muslaan bereiken. Vanaf 23 november 
wordt de Philips van Leydenlaan afgeslo-
ten.De lijnbussen rijden dan staduit-
waarts via de ventweg van de St. Anna-
straat en stadinwaarts via de St. Anna-
straat. Vanwege de afsluiting van de Erasmuslaan rijden de bussen  
tevens om via de Houtlaan. De bushaltes aan de Philips van Leydenlaan 
en Erasmuslaan komen tijdelijk te vervallen en worden verplaatst naar 
hoek Kastanjelaan en de stadinwaarts op de St. Annastraat. 
www.ru.nl/bereikbaarheid

 
 Vacatures

Kijk voor vacatures en uitgebreide informatie op: www.ru.nl/vacatures*

 

Deze week onder meer:

•	 PhD	student	computing	science	or	artificial	intelligence	(1,0 fte)

 Faculty of Science

•	 ICT-beheerder	(UNIX)systemen/applicaties (1,0 fte)

	 Universitair	Centrum	Informatievoorziening

   

* Voor interne vacatures, kijk op www.radboudnet.nl/vacatures
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BACKSTAGEVOX
Wat? Oratie Johan ter Molen
Waar? Aula
Wanneer? Donderdag 19 november 
van 16:30 uur tot 17:30 uur

De Zilvervloot komt Nijmegen binnen gevaren, met 
kapitein Johan ter Molen aan het roer. De nieuw-
bakken buitengewoon hoogleraar en directeur van 
Paleis Het Loo spreekt zijn oratie uit over het zil-
ver van de Oranjes. Wij van Backstage huldigen al 
jaren het principe ‘spreken is zilver, borrelpraat is 
goud’, dus we staan vooraan als de drank wordt 
uitgedeeld. In die rij komen we Fred de Graaf te-
gen, burgemeester van Apeldoorn en Eerste Ka-
merlid voor de VVD. Die gaat way back met Johan 
ter Molen. Net als de andere toehoorders hoort de 
burgemeester vandaag hoe de schobbejakken van 
van Oranje vroeger hun zilvergeschenken veelal 
doorgaven of verkochten. En dat terwijl De Graaf 
geregeld zilver uitdeelt aan het koningshuis. 
“Maar zodra ik het elders voorbij zie komen, dan 
is het finito met die traditie.” Onno Ruding, voor-
zitter van de Raad van Toezicht van Het Loo en 
voormalig minister van Financiën, is meer van de 
schilderijtjes. “Ik vind zilver heel interessant en ik 
heb wel wat Bredaas zilver, maar ik heb liever 
schilderijen. Die kun je namelijk niet omsmelten.” 
Voor Niels Coppes en Christel Theunissen, oud-
studenten kunstgeschiedenis van de Radboud Uni-
versiteit, is de borrel een vrolijk weerzien. Niels is 
nu conservator fotografie op ‘t Loo. Hij ziet het 
liefst foto’s van het paleis, zonder koninklijke fa-
milie, maar mét de witte stuclaag die Lodewijk 
Napoleon erop heeft aangebracht en die de Hol-
landers er een kwart eeuw geleden lekker weer af 
hebben gehaald. Saskia de Bodt sprak een week 
eerder haar oratie uit in Amsterdam. Ze is hier met 
dochter Anna en natuurlijk echtgenoot Jos Kolde-
weij, hoogleraar Kunstgeschiedenis in Nijmegen. 
De Koldeweijtjes zijn één groot kunstgeschiedenis-
nest, dochterlief is het ook gaan studeren. “Ik kon 
niet kiezen en ik wist dat kunstgeschiedenis echt 
leuk was”, aldus Anna. Of zij ooit nog de toga 
aantrekt is afwachten. Ze gaat voorlopig niet vader 
(Middeleeuwen) of moeder (Illustratie) achterna. 
“Eerder iets daartussen in.”
Zilversmid Jacob Roosjen lijkt zo uit Kunst & 
Kitsch weggelopen. De oud Sotheby’s-medewer-
ker wil niet beamen dat hij misschien wel net zo-
veel van zilver weet als Ter Molen. “Maar ik ben 
wel een van de weinigen hier in de zaal die op een 
plaatje Italiaans zilver van Nederlands zilver kan 
onderscheiden.” Roosjen juicht de benoeming van 
Ter Molen toe. “Hij is een briljante vent hiervoor.” 
Minpuntje van de borrel is het gebrek aan zilver. 
Als de bodem van de bitterballenschaal in zicht is, 
blijkt die van armzalig staal.  AvdH/MZ

Anna ter Molen is met de zilveren lepel in de mond geboren.
Vrienden Mike en Margreet houden haar vandaag gezelschap. 

De Apeldoornse burgemeester Fred de Graaf:
“Paleis Het Loo is de parel op de Apeldoornse
kroon.”

Onno Ruding is niet bang dat Ter Molen geen 
tijd meer heeft voor Het Loo: “Johan is vaak op 
zaterdag en zondag nog in Het Loo te vinden.” 

Johan ter Molen is na anderhalf uur felicitaties 
toe aan een wijntje.

Zilversmid Jacob Roosjen: “Het koninklijk huis 
zelf is ook niet heel Nederlands, daarom hebben 
ze ook niet veel Nederlands zilver.” 

Saskia de Bodt en dochter Anna hebben ook al 
niet veel met zilver, al heeft de kersverse hoog
leraar voor de gelegenheid wel zilver om

Niels Coppes en Christel Theunissen zijn echte zilverfanaten. 
Not. “Ik heb alleen deze oorbel van m’n oma.”  

Douwe de Vries is voorzitter van de 
Ottema-Kingma Stichting die de leerstoel van Ter
Molen betaalt. “Wij doen niet aan depotvulling.” 
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