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Hot science in Nijmegen
Zo flirt je tijdens de introductie 
De week van een student
Alternatieve campustour
Win een etentje met je mentorgroep
Studentenleven in beeld

Je nieuwe leven 
is begonnen!

Eerstejaarsspecial



Ben je uitwonend student en niet    
ouder dan 27 jaar, dan betaal je   

slechts € 13,45 per maand voor 
een Volkskrant-abonnement. 

Meer informatie:  
volkskrant.nl/studenten.

Studenten nu 
50%korting 

op de Volkskrant+
gratis6dvd-box 

Buurman & Buurman

De actie loopt t/m 31 oktober 2009



Prijsvraag: Tel de Jacqueline’s!
Vox vroeg student en Voxlog-columnist Jacqueline 
van Dongen op haar eigen wijze de introductie te 
belichten. Dat doet ze op verschillende plekken in dit 
nummer. Weet jij precies hoe vaak Jacqueline ( foto’s 
én illustraties) in dit nummer staat afgebeeld? Mail 
je antwoord naar redactie@vox.ru.nl en maak kans 
op een gratis etentje voor je hele mentorgroep.
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Wetenschap Hot science aan de Radboud Universiteit
Vergeet de komende maanden op de campus niet om je heen te kijken en verbaas je over de 

wetenschappelijke rijkdom. Tien opwindende voorbeelden van hot science aan deze universiteit.

24
Student	Scoren tijdens de intro
Tijdens de introductie ontmoet je de vrouwen en/of mannen die je de komende jaren het hoofd 

op hol zullen brengen. Wat moet je doen om tijdens de intro optimaal te flirten en te scoren?

Welkom 
in Nijmegen

Vox heet je van harte welkom op de universiteit. 

Met deze Vox-special en de dagelijkse berichtgeving 

op Voxlog.nl kom je moeiteloos de intro door. 
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Honours Academy van start
| 23 april 2009 | De beste eerstejaars van elke opleiding worden 
door rector Bas Kortmann uitgenodigd om te solliciteren naar een 
van de 300 plaatsen in de gloednieuwe Honours Academy, een pro-
gramma voor excellente studenten. ‘De eerste selectie vindt plaats 
op basis van tentamenresultaten’, aldus directeur Henk Willems. 
Bij de tweede selectie gaat het om motivatie en ambitie.  

Ontvrienden als nieuwe hype?
| 12 februari 2009 | Jarenlang 
hebben de gebruikers van di-
gitale profielen als Hyves en 
Facebook getracht zoveel mo-
gelijk contacten bijeen te 
sprokkelen. Trendwatchers 
voorspellen echter een tegen-
gestelde trend voor 2009: ont-
vrienden. Oftewel, het meedo-
genloze verwijderen van vage contacten uit je netwerk.  

Studenten pessimistischer over arbeidsmarkt
| 22 april 2009 | Nijmeegse studenten worden in rap tempo pessi-
mistischer over hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit 
twee opiniepeilingen op Voxlog. Drie maanden geleden ging de 
overgrote meerderheid (65%) er nog vanuit dat hoogopgeleiden 
weinig van de crisis zouden merken. Inmiddels denken de meeste 
studenten (53%) dat het wel degelijk moeilijker zal worden om 
een baan te vinden.  

Holderdebolder student op zolder
| 3 februari 2009 | Huiseigenaren verhuren massaal kamers uit ei-
gen huis aan studenten: in Nijmegen in 2008 maar liefst acht pro-
cent meer dan vorig jaar. Een nieuwe trend, voortvloeiend uit de 
kredietcrisis. Max Derks van Studentenhuisvesting Nijmegen: ‘Ik 
kan me goed voorstellen dat mensen in deze tijden van financiële 
nood gaan nadenken over alternatieve inkomsten. En ik zie voor 
de studenten alleen maar voordelen.’  

   HET HELE BERICHT LEZEN? GA NAAR VOXLOG.NL

Gespot op

Meer dan miljoen kijkers voor ‘What’s in the Box?’
Op woensdag 8 april hebben 
1.034.426 mensen het Youtube-
filmpje What’s in the box? van de 
Nijmeegse student (en Voxlog-
medewerker) Tim Smit bekeken. 
Kort nadat Tim zijn filmpje – bijzonder 
vanwege de vele special effects – op 
Youtube plaatste, werd hij tot drie keer 
toe gebeld vanuit Hollywood. Die te-
lefoontjes bleken geen losse flodders, 
zegt Tim nu. ‘De aandacht bleef maar 
komen, zodat ik inmiddels een agent 
uit de buurt van Hollywood in de arm 
heb genomen. Die regelt telefonische 
afspraken met productiebureaus. Of 
ik het allemaal goed doe, weet ik niet. 
Het heeft mij ook een beetje overval-

len.’ Het korte filmpje op Youtube is oorspronkelijk bedoeld als de opmaat voor 
een minispeelfilm van een uur. Op dit moment is Tim op zoek naar een schrijver 
die een script schrijft voor deze speelfilm.  | 8 april 2009 |  

Tweede studie uit eigen zak betalen
| 18 juni 2009 | Slecht nieuws voor wie na afstuderen nog een twee-
de studie wil doen. Minister Plasterk heeft besloten dat studenten 
deze voortaan zelf moeten betalen. Dat betekent een collegegeld 
van ongeveer 8000 euro. Studentenvakbond LSVb vindt het ‘onbe-
grijpelijk’ dat een minister die excellentie wil stimuleren een der-
gelijke maatregel voorstelt.  

Kamerfraudeur in boeien geslagen
| 15 december 2009 | De politie heeft afgelopen zaterdag een 38-ja-
rige man opgepakt in de universiteitsbibliotheek. De Nijmegenaar 
is onder meer betrokken bij oplichting van studenten. Hij liet de 
studenten een eerste maand huur betalen voor ze hun kamer kon-
den betrekken en ging er vervolgens met het geld vandoor.  

Elke dag verse nieuwtjes en filmpjes over studenten en universiteit. Elke dag reageren op berichten 
en op reacties van andere ‘RU-geerders’. Elke week stemmen op een nieuwe poll. Elke week een 
nieuwe column van de Nijmeegse studente Jacqueline – die al twee jaar regeert als populaire  
Voxlog-columniste. Kortom: bijblijven doe je op www.voxlog.nl, hét studentenweblog van Nijmegen. 
Kom eens kijken, en sluit je aan bij onze studentencommunity.

Kijk op Voxlog!
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Rens de Hond (foto)
Tweedejaars Grieks en Latijn
“Wat het eerst naar boven 
komt, is het slaapzaaltje in 
een studentenflat waar ik 
met een stuk of tien ande-
ren lag. Dat was speciaal 
bedoeld voor degenen die 
nog geen kamer hadden. 
Super gezellig. Nee, dat 
heeft niet geleid tot seks, 
maar wel tot meerdere 
langdurige vriendschappen. 
Da’s ook leuk.”

Peter van Caam en 
Inge Groenen
beiden vierdejaars 
geschiedenis
“Het eindfeest in de Refter 

was voor ons het hoogte-
punt. En de lezing van 
 Arthur Japin. Daardoor 
kregen we een idee van hoe 
het er op de universiteit 
aan toegaat. Er werd ook 
een kritische vraag gesteld 
uit het publiek; dat zou op 
de middelbare school nooit 
gebeuren! Soms hoor je 
aankomende studenten zeg-
gen: zal ik wel naar de in-
tro gaan? Gewoon doen! 
De  intro is de mooiste tijd 
van het eerste jaar.”

Lesley Schonenberg
derdejaars planologie
“De mensen die ik heb leren 
kennen tijdens de introduc-

tie waren voor mij het be-
langrijkst. Dit jaar ben ik 
voor het eerst mentorpapa. 
Wat ik daarvan verwacht? 
Dat het zwaar wordt en 
heel veel geld gaat kosten.”

Machteld Harings
vierdejaars taal- en 
cultuurstudies
“Oei, da’s lang geleden… 
Eigenlijk is het één groot 
zwart gat, ha ha! Ik ben zelf 
ook een jaar mentormama 
geweest en dat was super. 
Dit jaar organiseer ik het 
weekend van de studenten-
tennisvereniging SLOW. 
Dat zal wel slopend wor-
den, maar ook erg leuk.”

Tom Coppen
zesdejaars 
internationaal recht
“Ik was toen net terug van 
vakantie en ging daarom 
niet mee op kamp, maar ik 
had niet het gevoel dat ik 
iets gemist had. Het was 
wel leuk om de mannetjes 
van Ovum Novum in de zeik 
te nemen. Elke keer als er 
een plaatsje naast je vrij 
was bij de barbecue, kwam 
er zo’n poloshirt naast je 
zitten: ‘Goh, wat ga jij 
 eigenlijk studeren?’”

Het aantal deelnemers aan de introductie van  
de Radboud Universiteit komt dit jaar mogelijk 
voor het eerst boven de drieduizend. Dat meldt de 
 organisatie van het evenement. Zo’n 750 mentoren 
en 250 weekendbegeleiders staan klaar om het 
evenement in goede banen te leiden. 

Ongeveer vier van de vijf eerstejaars doen 
mee aan de introductie. Dit jaar is dit waar-
schijnlijk een record van meer dan driedui-
zend deelnemers. De meeste deelnemers ko-

Deelnemersrecord voor introductie
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De introductie is een 
mooie tijd. Velen koeste-

ren warme herinneringen 
aan deze eerste week. Op 
het zonovergoten terras 

van het Cultuurcafé 
vroegen we ouderejaars: 
wat was het hoogtepunt 

van jouw introductie?

men van de vijf grootste opleidingen: rech-
ten, psychologie, geneeskunde, management-
wetenschappen en pedagogiek. 
De Radboud Universiteit heeft traditioneel 
een lange introductieperiode: tien dagen. “De 
universiteit vindt het belangrijk dat de stu-
denten meteen een goed beeld krijgen van 
het studentenleven”, zegt introductiecoördi-
nator Marco Speetjens. “Bovendien geef je 
nieuwe studenten de mogelijkheid om snel 
vriendschappen te sluiten. Dat geeft ze de 

rust om vervolgens goed met de studie aan de 
slag te gaan.”
De introductie vindt plaats volgens een be-
proefd recept: veel voorlichtingsactiviteiten, 
maar vooral ook veel feesten, borrels en bar-
becues waarbij studenten kunnen kennisma-
ken met elkaar en met de vele studentenorga-
nisaties. Een hoogtepunt is het introductie-
weekend, waarbij de eerstejaars kunnen kie-
zen uit ongeveer twintig, door ouderejaars ge-
organiseerde, weekenden. “Met het weekend 
onderscheidt de Nijmeegse introductie zich 
heel duidelijk van die in andere studentenste-
den”, aldus Speetjens. “Vooral ook omdat het 
dóór studenten vóór studenten is.” Dat het in-

troductieweekend dit jaar samenvalt met 
Lowlands is volgens hem geen probleem. “We 
hebben dat eerder meegemaakt. Eerstejaars 
kiezen toch overwegend voor de introductie 
en dat lijkt me terecht. Lowlands is er volgend 
jaar ook weer.”
De intro kent een overvol programma, wat is 
de gouden tip van de coördinator? “Ik denk 
dat het slotfeest op dinsdagavond in de Refter 
heel leuk wordt. Dat is een Super Stijl Concert 
waarbij de dj’s elk kwartier een nieuwe mu-
ziekstijl draaien, zoals ‘houseparty jaren tach-
tig’ of ‘nederpop’. Het publiek mag kiezen via 
een groot aantal stemcomputers die in de zaal 
staan opgesteld.” 

‘Met het weekend onder-
scheidt de Nijmeegse 
introductie zich heel 
duidelijk van die in 
andere studentensteden’
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nieuws & opinie

Nijmegen staat niet bepaald bekend om een overvloed 
aan studentenkamers. Volgens de landelijke studenten-
vakbond LSVb staat Nijmegen zelfs in de top 3 van 
studentensteden met het grootste kamertekort, samen 
met Groningen en Utrecht. 

De Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN), 
waar elk jaar zo’n drieduizend eerstejaars zich in-
schrijven voor een kamer, erkent het probleem. 
Met de oplevering van een nieuw complex in okto-
ber (195 eenheden) is de kamernood nog niet uit de 
wereld. Dat zegt SSHN-directeur Max Derks. “De 
SSHN heeft nu 5000 kamers, als het aan ons ligt, 
zijn dat er over een paar jaar 6000. Maar dan moe-
ten we samen met de gemeente, de universiteit en 
de HAN wel nieuwe projecten kunnen oppakken.”
Er is één lichtpuntje: door de economische crisis 
bieden steeds meer particulieren kamers te huur 
aan. Soms gaat het dan om huizen die tijdelijk  

uit de verkoop worden gehaald totdat de huizen-
prijzen weer aantrekken. Volgens Derks is dat “pret-
tig, maar wel tijdelijk. Dus geen oplossing voor het 
kamerprobleem.” 

Kamer vinden lastig voor eerstejaars

in de 
media

‘In een experiment hebben proefpersonen een voorkeur voor een mannelijke 
leider in goede tijden en een vrouwelijke in slechte tijden. Mannen komen dus 
vaker op plekken waar de kans op succes hoog is.’ 
Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economische theorie, de Volkskrant 30 juni

Van de 750 mentoren heeft Jelle 
Zwaag de meeste ervaring: hij 
neemt dit jaar voor de vijfde keer 
een mentorgroep onder zijn hoede. 

Waarom wil je zo graag mentor zijn? 
“Dat varieert. In het begin wil je 
vooral je eigen introductie herbele-
ven: feesten, alles meemaken. Maar 
de laatste jaren ben ik daar relaxter 
in geworden. Ik laat het ook wat 
meer los: alles komt wel goed.”

Wat vind je het moeilijkst als mentor? 
“De mentorkindjes erbij betrekken 
die buiten de boot dreigen te vallen. 
In elke groep heb je feestbeesten die 
zichzelf wel redden, maar er zijn ook 
altijd een paar kindjes die wat verle-
gen zijn en onzeker. Daar ga je dan 
je best voor doen en het is heel leuk 
als je merkt dat dat lukt.”

In bed duiken met je mentorkindje, 
kan dat? 
“Formeel is het volgens mij niet ver-
boden, en ik ken ook wel een paar 
gevallen waarbij het gebeurd is. 
Maar zelf ben ik nooit verder gegaan 
dan een zoen. Niet omdat ik vind 
dat het fout is, maar omdat ik tij-
dens zo’n introductie gewoon met 
andere dingen bezig ben. Inmiddels 
is het leeftijdsverschil overigens zo 
groot dat het wel een beetje dubieus 
zou worden.”

Hoe vaak wil je nog mentor zijn? 
“Dit is echt de laatste keer. De mentor-
kindjes hebben nu de leeftijd van 
mijn jongste broertje. Dat is voor mij 
de limiet.”

voor&tegen Ruwweg 60 procent van de studenten zit op kamers. 
Onder de eerstejaars is dat percentage wat lager.

Op kamers? 

Jelle Zwaag
Meest ervaren mentor en 

student geneeskunde

En opeens ben je student
Van scholier naar student. Dat is de stap die jij zojuist hebt 

gemaakt en je zult de komende maanden merken dat het 

niet minder dan een reuzenstap is. Geen leraren meer die 

alles voorkauwen, maar docenten die een kritische en zelf-

standige houding van je verwachten. Geen lessen, maar 

colleges. Geen simpele leerboeken meer, maar pittige 

 studiepillen. Niet even een uurtje feiten rammen, maar 

proberen wetenschappelijk te denken en analyseren. Je 

hersens zullen op een hoger niveau worden getakeld. Dat 

gaat niet vanzelf en het zal je naar alle waarschijnlijkheid 

heel wat zweetdruppels kosten, maar daar staat veel 

tegen over: totale vrijheid, persoonlijke groei, een bruisend 

studentenleven (altijd op kamers gaan!) en elke dag deel 

zijn van een uitdagende wetenschappelijke omgeving. 

 Vanaf vandaag hoor je daar bij. En als je dan ook nog elke 

twee weken Vox leest, hoor je er echt bij. 

Chris-Jan van der Heijden / hoofdredacteur Vox

Luuk
vierdejaars rechten, ging meteen op kamers 

“Het is financieel gunstig, want je krijgt een maximale 
beurs. Op kamers gaan maakt je ook onafhankelijk, je 
kunt bijvoorbeeld net zoveel vrouwen meenemen als je 
wilt. Een belangrijk voordeel. Voor je studie is het 
misschien niet altijd goed. Je moet oppassen dat je niet 
in het uitgaansleven blijft hangen. Maar dat is een 
leerproces. Het leukste vond ik misschien nog wel het 
gevoel van uitdaging en betrokkenheid. Je hoort erbij, 
maakt deel uit van het studentenleven. Ja, ik voelde me 
verschrikkelijk cool.”

Sjors
tweedejaars geschiedenis, woont thuis in Huissen

“Het is goedkoper om nog even thuis te blijven wonen, 
bovendien is het wel fijn wanneer er niet te veel in één 
keer verandert. Je moet tenslotte ook al wennen aan het 
nieuwe leven dat je studie met zich meebrengt. Dan 
scheelt het wanneer je ’s avond gewoon lekker kunt 
aanschuiven voor het eten, in plaats van je druk te 
moeten maken over allerlei huishoudelijke zaken. Van 
op kamers gaan word je misschien wel zelfstandig, 
maar dat ben ik al. En mijn ouders zijn heel relaxed. 
Dat stimuleert ook niet om te vertrekken.”

[red]
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quote
“De gemiddelde studieschuld is weer gestegen. De groep 
oud-studenten die vanaf dit jaar de lening terugbetaalt, 
heeft een gemiddelde studieschuld van 12.523 euro. 
Dat is ruim vierhonderd euro meer dan de vorige lichting.”
Nederlandse Staatscourant, 24 juni

Ingezonden Mail je brief naar redactie@vox.ru.nl

cartoon

Beste student,
Op de Radboud Universiteit heb
ben studenten invloed op hun 
eigen onderwijs. Om deze in
vloed uit te oefenen, kun je jezelf 
verkiesbaar stellen voor de me
dezeggenschap of op verkies
bare studenten stemmen tijdens 
de verkiezingsperiode in mei. 
Waarom zou je invloed willen 
uitoefenen op je onderwijs? Om
dat het een verschil maakt. De 
fracties in de Universitaire Stu
dentenraad willen graag jouw 
stem laten horen en de kwaliteit 
van je opleiding, faculteit en uni
versiteit verbeteren. Door te 
stemmen geef je aan dat je deze 
kwaliteit en de invloed van stu
denten hierop belangrijk vindt. 

De universitaire studentenraad 
telt twee fracties. Naast SIAM 

(Studenten in Actieve Medezeg
genschap) is dat AKKUraatd, de 
onderwijswerkgroep van stu
dentenvakbond AKKU. Wij wer
ken onder meer aan onderwijs 
op maat: joúw keuze moet cen
traal staan in je studietijd. Jij 

moet dus niet onnodig gehin
derd worden door onderwijs
barrières. Als studenten zich 
naast hun studie willen ontwik
kelen via een studenten of 
 studievereniging, via de mede
zeggenschap of op een andere 
 manier, dan moeten ze daar de 
ruimte voor krijgen. Verder zet
ten wij ons in voor meer uitge
breide mogelijkheden om in het 
buitenland te studeren, voldoen
de werkruimtes op de campus  
en meer dingen die je op de 
websites kunt terugvinden. 

Door jullie steun en stemmen 
heeft de studentenraad de afge
lopen jaren bereikt dat er meer  
en langer computers beschik
baar zijn in de bibliotheek, er 
een campus card komt waarmee 
je overal op de universiteit te
recht kunt om bijvoorbeeld te 
printen en zal de communicatie 
van universiteit naar studenten 
toe verbeteren, onder andere 
door de studentenportal die het 
komende jaar gereed zal komen.

Als student ontwikkel je jezelf 
tot een kritisch persoon. Begin 
daarom al tijdens je opleiding 
met het ontwikkelen van deze 
kritische blik. Stem en word 
 actief in de medezeggenschap!

Anco Peeters
voorzitter AKKUraatd 2008-2009

AKKUraatd is een van de twee fracties in 
de Universitaire Studentenraad; de fractie 
bezet daarin dit jaar zes van de acht zetels. 
De overige twee zetels worden ingenomen 
door de fractie SIAM. 
Meer informatie, zie: www.AKKUraatd.nl en 

www.SIAM-Nijmegen.nl

Eerstejaars: let op je scores! Sinds vorig jaar wor-
den de beste studenten van elke opleiding aan het 
einde van het jaar uitgenodigd om te solliciteren 
naar een plek in de nieuwe Honours Academy van 
de Radboud Universiteit. 

Ruwweg een kwart van de eerstejaars krijgt 
volgend jaar april een uitnodiging, ongeveer 
900 studenten. “De selectie vindt plaats op ba-
sis van tentamenresultaten,” aldus Academy-
hoofd Henk Willems, “maar voor enkelen is 
er ook een soort ‘wildcard’, bijvoorbeeld wan-
neer je bent gehinderd door ziekte of opstart-
problemen.” Met de sollicitatie vindt een 
tweede selectieronde plaats, waarbij ook de 
motivatie en de ambitie van de student een 
belangrijke rol spelen. In totaal zijn er 300 
plaatsen in de Honours Academy te vergeven, 
goed voor zo’n 10 procent van de eerstejaars-
populatie. 
De Honours Academy is een nieuw program-
ma voor excellente studenten. Zij kunnen kie-
zen uit een van de twee onderdelen. De eerste 
bestaat uit een combinatie van verschillende 
kennisgebieden. In de tweede wordt een extra 
studieprogramma binnen de opleiding of fa-
culteit zelf geboden. “Studenten kunnen zelf 
kiezen of ze de interdisciplinaire of de disci-
plinaire verdieping willen”, aldus Willems. 
In beide gevallen krijg je geen studiepunten 
voor vakken die je volgt, je doet het naast je 
reguliere studie. Wel krijg je aan het eind een 
certificaat dat bewijst dat je de Honours Aca-
demy met goed gevolg hebt afgelegd. 
De Nijmeegse Honours Academy is de eerste 
in zijn soort. Vorig jaar stelde minister Plas-
terk tientallen miljoenen euro’s beschikbaar 
voor hoger-onderwijsinstellingen die hun ex-
cellente studenten iets extra’s willen bieden. 
Van de 32 ingediende plannen werden er  
slechts vijf gehonoreerd, waaronder dat van 
Nijmegen. “Bijzonder aan onze opzet is dat 
we onze topstudenten niet wegstoppen in een 
fysiek aparte instelling, zoals sommige uni-
versiteiten met een university college wel 
doen”, aldus Willems. “Wij bieden ze extra 
verdieping náást hun bestaande programma.” 
Daarmee wordt volgens hem ook voorkomen 
dat de Honours Academy uitgroeit tot een 
vorm van eliteonderwijs. 

Honours Academy van 
start: let op je punten!
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Kasteeltje
Huize Heyendaal is het schattige kas-
teeltje van de universiteit. Als ‘gewone’ 
student zul je hier niet snel komen, 
maar je moet er toch eens binnenstap-
pen omdat het een mooi historisch ge-
bouw is. Verbaas je over de statige ver-
gaderruimtes. 

Ziekenhuis
De place to be na je introductie. 
Als universiteitsziekenhuis zijn  
ze er namelijk steengoed in soa-
behandelingen. Je hebt alleen  
wel kans dat er een coassistent 
meekijkt. Die ene leuke uit het 
Sportcentrum. Let op: wees op tijd 
voor je afspraak, het ziekenhuis  
is gigantisch.

Vox 
Het journalistieke hart van de campus en het blad dat je  
nu in handen hebt, wordt hier gemaakt: de Vox-redactie. 
Ook werken hier de leukste freelancers. Ben je een spon-
tane man, 1,80 lang, blond haar, blauwe ogen en houd je 
van lange wandelingen aan het strand? We zijn altijd op 
zoek naar goede journalisten!

campus
tour

Jacqueline’s                 
campus

Han Fortmann centrum 
voor mindfulness
Perfecte plek in het bos rond de universiteit 
om even te onthaasten na je introductie of 
tentamenweek. Naast jezelf opvouwen (ook 
wel yoga genoemd) kun je hier mediteren en 
Vipassana-cursussen volgen. Wat dat is,  
weten wij ook niet. Maar het schijnt rust-
gevend te zijn.
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Het universiteitsterrein (zeg vanaf nu altijd: de campus!) is groot en eng. Althans, dat lijkt zo de eerste  
twee weken. Als je eenmaal je eerste colleges hebt gehad, valt het best mee. Naast de officiële folders  
van de Radboud Universiteit geeft derdejaars akela Jacqueline een alternatieve rondleiding over de campus. 
Bijvoorbeeld waar je kunt ontstressen na je introductie of waar je de leukste mannen aantreft. 
tekst: Jacqueline van Dongen  Illustratie: Ruud Vos

Bètafaculteit
Dé plek als je mannen wilt spotten. Hier zitten namelijk 
de bètaopleidingen. Minder geschikt als je bang bent 
voor kikkers, vissen of duiven; die worden hier namelijk 
dagelijks opengesneden en leeggeschud. Zeer geschikt 
voor de nodige portie kunst en cultuur; dit jaar werd 
hier het derde kunstwerk onthuld. Na de Slinger van 
Foucault en Terminal Terra had deze wederom een 
moeilijke naam.

collegezalen complex
Hier zul je de komende jaren heel wat uren  
Powerpointpresentaties bekijken, koppen koffie 
wegtikken en over je weekend dromen: het  
Collegezalen Complex. Oftewel het CC. Een  
afkorting die trouwens ook staat voor Cultuur-
café, het gezellige cafeetje van de universiteit. 
Ideaal om na je tentamens even af te blussen. 
Bier wordt geschonken vanaf 16.00 uur.

Erasmusgebouw
Verreweg het mooiste gebouw van de campus. Als je 
van kale, grijze muren houdt. Hier huizen de letteren-
faculteit en de Refter. Eet je graag muffe kip en kruime-
lige aardappelen? Dan is dit de place to be. Hier zit ook 
het theater De Rode Laars waar regelmatig bekende  
cabaretiers optreden, er is ruimte voor 15 personen.

sportcomplex
Zin om na je colleges te klimmen,  
dansen, zeilen, paardrijden, zwanger-
schapsgymmen, hardlopen, zweten, 
voetballen, boksen? Dan moet je hier 
zijn. Behalve voor dat zeilen dan hè,  
dat doe je natuurlijk op het water.  
Verder zit hier het gezellige sportcafé, 
om je slag te slaan als je iemands 
zweet nog wel een keertje van dichtbij 
zou willen ruiken. 

magnetenlab
Het hipste laboratorium van de univer-
siteit, dat maar 23 miljoen euro kostte. 
Hier staan de meest geavanceerde 
magneten ter wereld. RTL Nieuws en 
Discovery Channel zijn er kind aan 
huis. Tip voor als je eens wilt komen 
kijken: laat je pacemaker en metalen  
lichaamsdelen thuis.

uB
De universiteitsbibliotheek (UB) van  
de Radboud Universiteit is heel erg gaaf. 
Haha, nee natuurlijk niet. Naast stude-
ren kun je hier ook goed het andere ge-
slacht spotten. De klimaatbeheersing is 
er namelijk beroerd, dus kijk niet raar  
op als er ontblote bovenlijven voorbij 
komen. Vergeet je deodorant niet! 



Orgieën in het oude Rome
Onder de Romeinse keizers zijn er heel wat liederlijke figu-
ren geweest. Maar als we de antieke bronnen mogen 
 geloven, spande de exotische keizer Heliogabalus de 
kroon. Hij was pas veertien toen hij in 218 tot keizer 
werd uitgeroepen. De vier jaar die erop volgden, beho
ren tot de meest bizarre in de geschiedenis van het 
 Romeinse hof. Nooit eerder zag men een keizer die zich 
publiekelijk zozeer misdroeg. 
Een Nijmeegse historicus deed onderzoek naar de 
beeldvorming van deze Romeinse keizer. Wat feit en 
fictie is, wordt niet altijd duidelijk, maar de verhalen 
zijn er niet minder sappig om. Volgens de bronnen 
 poseerde de jonge keizer als de godin Venus, vroeg hij 
artsen een vagina in zijn lichaam te snijden, prostitu
eerde hij zich met groot geschapen mannen in zijn per
soonlijke bordeel en spande hij naakte vrouwen voor 
zijn wagen en reed dan door Rome. Hij eiste dat de 
knapste mannen uit het Rijk zich onder zijn gevolg 
schaarden en hij hield orgieën in zijn eetkamers waarbij 
de aanwezigen werden bedolven onder een regen van 
rozenblaadjes. Na vier jaar was de maat vol en werd de 
jonge keizer door zijn eigen soldaten bruut vermoord. 

Spray voor betere seks
Nijmeegse hersenwetenschappers hebben bij vrouwen het 
effect van een neusspray onderzocht op dat deel van de her-
senen dat is betrokken bij seksuele opwinding. Geen gewo
ne neusspray dus, maar eentje met het hormoon testos
teron. Een Zwitsers farmaceutisch bedrijf wilde weten 

of je met neusspray de seksuele gevoelens van 
vrouwen kunt stimuleren. Voor mannen 

zijn er allang middeltjes op de markt 
die het libido verhogen, ook met het 
hormoon testosteron. Maar vrouwen 

lopen bij langdurige blootstelling aan 
testosteron gezondheidsrisico’s. Vandaar 

de neusspray waarmee je kortstondig het testosteron
niveau kunt verhogen.
Dertig vrouwen kregen de neusspray of een placebo en 
werden daarna onder de scanner gelegd. Wat bleek:  
na een half uur is de activiteit verhoogd van de amygdala, 
het hersengebied dat is betrokken bij seksuele opwin
ding.
Toediening van testosteron is ook van invloed op het 
geheugen van vrouwen, bleek uit een tweede experi
ment, waarbij ze foto’s van mannen en vrouwen moes
ten onthouden. De hypocampus, het hersengebied dat 
een rol speelt bij het aanmaken van nieuwe herinnerin
gen, was alleen nog maar bezig met het aanmaken van 
herinneringen aan mannen.  
Overigens is de neusspray nog niet op de markt. 

Mannen dommer in  
bijzijn mooie vrouw
Mannen kunnen niet goed nadenken in het bijzijn van een 
mooie vrouw. Ze zijn zo bezig om indruk te maken op de 
vrouw dat hun hersencapaciteit het even te zwaar 
krijgt. Een ontmoeting met een knappe man kost vrou
wen minder moeite: hun hersencapaciteit heeft er niet 
onder te lijden. Dat blijkt uit onderzoek van Nijmeegse 
sociaal psychologen. 
Ruim vijftig mannelijke en een kleine zestig vrouwelij
ke studenten deden mee aan het onderzoek. In een van 
de experimenten kregen de proef personen de opdracht 
een gesprekje te voeren met een proefpersoon van de
zelfde sekse en met een proefpersoon van de andere 
sekse, waarbij de onderzoeksleider een paar onderwer
pen suggereerde. Vooraf en na afloop werd het cogni
tief functioneren van de proefpersonen gemeten met 
een taak. 
Mannen bleken de taak veel slechter te maken na een 
ontmoeting met een proefpersoon van de andere sekse. 
Of ze nu al een relatie hadden of niet, deed er daarbij 
niet toe.

Hot science
 op de Radboud Universiteit

Welkom op de Radboud Universiteit. Misschien heb je het je nog niet helemaal  gerealiseerd, 
maar je maakt vanaf heden deel uit van een bolwerk van onderwijs en wetenschap. Er vinden 
hier onderzoeken plaats in alle soorten en maten, van celbiologie tot indianentalen in het 
regenwoud. Dus vergeet de komende maanden op de campus niet om je heen te kijken en 
verbaas je over de wetenschappelijke rijkdom. In deze Vox tien opwindende voorbeelden van 
hot science aan deze universiteit. 

wetenschap
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Hot science
 op de Radboud Universiteit
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Stroming fataal  
voor seks waterplant
Als de stroomsnelheid van een rivier hoog is, kan een grote 
groep waterplanten zich niet voortplanten. Waterplanten 
kunnen in snelstromende rivieren namelijk geen bloe
men maken en dus andere planten niet bestuiven. Bio
logen van de Radboud Universiteit zijn daar bij toeval 
achtergekomen. Met DNAtesten zochten ze naar gene
tische verschillen tussen populaties van een waterplant 
– de kleine egelskop – op acht plekken langs de snel
stromende Swalm (een kleine rivier in Duitsland en 
NoordLimburg). Toen ze geen enkel verschil vonden, 
dachten de biologen eerst dat hun methode niet deug
de. Ten onrechte, zo bleek toen ze de DNAtest uitvoer
den op negen plekken langs de Roer, een nabij gelegen 
langzamer stromend riviertje. Daar bleken de popula
ties wel te verschillen. 

Waterplanten kunnen zich wel ‘aseksueel vermenigvuldi
gen’ in sterk stromende rivieren. Hierbij ontstaan uitlo
pers aan de wortels die dan weer nieuwe uitlopers voort
brengen. Maar het stekje dat daaruit groeit, is niet erg 
sterk. Een plant die afstamt van één voorouderplant is ge
voelig voor verstoringen en kan gemakkelijk uitsterven. 

Zwetende oerman
Vrouwen met een kinderwens zijn het beste af met een naar 
zweet riekende oerman. Epidemiologisch onderzoek aan 
de Radboud Universiteit toonde een verband aan tussen 
een verminderde spermaconcentratie en het gebruik 
van cosmeticaproducten zoals deodorant en aftershave. 
Bij twee of meer producten is de kans op verminderde 
onvruchtbaarheid vijf keer zo groot. 
De onderzoekers wilden kijken waar de hormoonver
storing vandaan komt die leidt tot een verminderde 
spermaconcentratie. Nadat was vastgesteld voor welke 
mannen uit de onderzoeksgroep dat laatste gold, heb
ben alle deelnemers allerlei vragen beantwoord over 
hun leefgewoonten en gezondheid. Roken, drinken en 
voeding spelen een belangrijke rol, maar de onderzoe
kers vonden dus ook bewijzen voor de invloed van cos
meticaproducten op de vruchtbaarheid bij de mannen. 
Vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen zijn moeilijker 
te onderzoeken. Het is bekend dat  hormoonverstorende 
stoffen voornamelijk werken op de mannelijke voort

plantingsorganen. Wel hebben vrouwen die veelvuldig 
met cosmetica in aanraking komen – vrouwen die bij
voorbeeld in de makeupindustrie werken – een grotere 
kans op zoontjes van wie de balletjes niet zijn ingedaald.

Kusdichter uit zestiende eeuw 
Wie denkt dat de taal van de dichters zo rond het jaar 1500 
nog netjes en kuis was, moet zich eens verdiepen in de poe-
zie van Janus Secundus (geboren te Den Haag in 1511). 
Zijn liefdesgedichten zijn bloemrijk en soms flink 
schunnig. Bij Griekse en Latijnse taal en cultuur wordt 
onderzoek gedaan naar deze liefdesdichter.  
Janus Secundus schreef in het Latijn negentien gedich
ten over het zoenen. De kusgedichten werden gebun
deld onder de titel Basia (Latijn voor Kus). Secundus had 
rechten gestudeerd en werkte als secretaris aan het hof 
van Karel de Vijfde. Zijn manuscripten werden nog bij 
zijn leven verspreid door Europa, maar lang heeft Se
cundus niet van zijn succes kunnen genieten. Hij stierf 
op vierentwintigjarige leeftijd. 

Monogame muis
Veruit de meeste zoogdieren zijn polygaam. De prairiewoel
muis is een uitzondering. Na één keer paren blijven de 
prairiewoelmuizen samen tot de dood hen scheidt. Er 
moet dus iets tíjdens het paren gebeuren dat zorgt voor 
de eeuwige trouw en toewijding. Nu was al bekend dat 
bij alle zoogdieren – ook de mens – tijdens seks hormo
nen vrijkomen: oxytocine en prolactine. Nijmeegse 
dierfysiologen ontdekten dat het hormoon oxytocine 
het monogame gedrag van de prairiewoelmuis bepaalt. 
Het hormoon werkt als een boodschapper naar het lim
bisch systeem, het deel van de hersenen dat is betrok
ken bij emotie, via interactie met een specifieke soort 
receptoren van de cellen in dit gebied. De distributie 
van de receptoren, dus in welke cellen zij tot expressie 
komen, bleek uniek voor de prairiewoelmuis.
Bij de mannetjesprairiewoelmuis wordt het hele pro
ces niet door oxytocine in gang gezet maar door het 
hormoon vasopressine. De onderzoekers hebben bij de 
mannetjes ook het DNA bekeken, de ‘microsatellieten’, 
stukjes DNA die belangrijk zijn bij de expressie van de 
genen. Bij de prairiewoelmuizen onderling bleek de 
lengte van de microsatelliet te wisselen. Prairiewoel
muizen met een langere microsatelliet bonden zich 
binnen achttien uur aan een vrouwtje als ze samen 
 gezet werden. Hun broeders met een kortere micro
satelliet deden daar 24 uur over. 

Beter knap dan aardig
In de zoektocht naar een liefje heb je meer aan een knappe 
kop en een slank postuur dan aan een goed stel hersens, 
ontdekte psychologen van het Behavioural Science In
stitute. Ze organiseerden een groot speeddate evene
ment in het Openlucht Museum in Arnhem. In totaal 
deden er 560 mensen mee, in de leeftijd van 25 tot en 
met 40 jaar. Elke date duurde 5 minuten en per sessie 
ontmoette een deelnemer zo’n 13 personen van het an
dere geslacht. Gemiddeld genomen had elke deelnemer 
één match, waarbij beide personen aangaven elkaar 
nog eens te willen zien. Populair waren deelnemers 
met een meer extraverte persoonlijkheid. Maar als de 
onderzoeker ook de fysieke kenmerken in de voorspel
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ling betrok, bleek persoonlijkheid geen belangrijke 
voorspeller meer. Dan was het enkel uiterlijk dat telt. 
Hoewel, iemand die minder knap en/of slank is, keek 
ook minder kritisch naar het andere geslacht.  

Praten ook belangrijk
Mannen kijken meer naar uiterlijk bij de keuze van een part-
ner, omdat uiterlijk gerelateerd is aan gezondheid en vrucht-
baarheid en daarmee de kans op gezond nageslacht ver-
groot. De grotere investering van vrouwen in hun nage
slacht, zou betekenen dat voor hen andere partner
eigenschappen belangrijk zijn, zoals sociale status en 
zorgzaamheid. Het is niet in hun belang om snel inte
resse in de man te laten blijken. Dat geeft ze meer tijd 
om hem op betrouwbaarheid en andere gewenste 
 eigenschappen te beoordelen. Tot zover de theorie. 
 Psycholoog Ischa van Straaten onderzocht of dit in de 
praktijk ook opgaat. Van Straaten zette een experiment 
op waarin hij ontmoetingen arrangeerde tussen proef
personen en meer en minder aantrekkelijke assisten
ten, die door de proefleiders waren getraind om iedere 
proefpersoon op dezelfde manier te benaderen. In dat 
experiment ontmoetten man en vrouw elkaar, maar er 
was verder geen interactie. Ze zaten in dezelfde ruimte 
en maakten – naast elkaar – een taak. Inderdaad bleken 
de mannelijke proefpersonen al snel signalen te sturen 
naar de assistent die ze aantrekkelijk vonden: ze imi
teerden haar meer en keken haar langer aan. De vrou
wen deden dat niet. Maar uit het tweede experiment 
bleek iets heel anders. Proefpersonen hadden een één
opéén gesprek met de assistent en daarbij bleken vrou
wen ook op het uiterlijk te letten. Achteraf hadden zo
wel mannen als vrouwen na een gesprek met een aan
trekkelijke assistent meer interesse in een vervolgaf
spraak dan degenen die in gesprek waren geweest met 
een minder aantrekkelijke assistent. 

Grenzen aan seks
Waar leggen jongeren zelf de grens als het gaat om seks? 
Cultuurpsychologen van de Radboud Universiteit vroe
gen het aan meer dan 15.000 jongeren in een online 
 nquête die behalve over seks ook ging over bijvoor
beeld alcoholgebruik en vrijetijdsbesteding. 
De meeste jongeren kunnen zich wel vinden in de re
gels die hun ouders stellen. Als het gaat om drinken, 
uitgaan en seks vinden jongeren de leeftijdsgrens die 
hun ouders hanteren prima en zouden ze hun kinderen 
later dezelfde norm voorhouden. Op het gebied van 
seks bijvoorbeeld, vinden jongeren, net als hun ouders, 
16 jaar een goede leeftijd om voor het eerst seks te heb
ben. De meeste jongeren zijn ook zo rond de 16 als zij 
voor het eerst met iemand naar bed gaan. Tongzoenen 
doen ze een jaartje eerder. 
Als je iemand ontmoet bij het uitgaan, vindt meer dan 
de helft van de jongeren dat je daarmee kunt kussen of 

tongzoenen. Een kleine tien procent is van mening dat 
seks ook moet kunnen (9,6%), vooral jongens vinden 
dat (16,5% tegen 2,8% van de meisjes). Over het alge
meen vinden weinig jongeren het acceptabel dat jonge
ren met veel verschillende partners zoenen of seks heb
ben (16,5%). 

Tekst: Lieke Steijvers en Martine Zuidweg
Illustraties: Miesjel van Gerwen

advertenties

N I E U W !

Culinair eten voor studentenprijzen!

DRANKJE NAAR KEUZE GRATIS*
Geldig t/m 31 okt. / sterke drank uitgezonderd.

3 gangen keuzemenu voor 14,95 p.p.
inclusief uitgebreid saladebuffet

Reservering gewenst
Open van maandag t/m zondag vanaf 17.00 uur

Eetcafé Allerlei
Regulierstraat 59 6511 DP Nijmegen

(loopt parallel aan de Bloemerstraat, bereikbaar via
Plein 1944 bij Doddendaal 1e zijstraat links)

Tel. 024 - 360 29 98

3-gangen studenten 
menu 2 11,95

3 gangen keuzemenu voor 19,- p.p.
Inclusief uitgebreid saladebuffet

vox-cafe� allerlei 080624.indd   1 24-06-2008   16:05:48

Drie mooie zalen voor vergade-
ringen, lezingen, presentaties, 
jubilea`s, promoties en personeels-
feesten. Ook hebben we een mooi 
dakterras voor recepties. Op ons 
terras kunt lunchen en dineren. 
Laat eens vrijblijvend een offerte 
maken. 

Valdin all-inclusive, keuze 
10 voor- hoofd- nagerechten 
Inclusief drank voor € 32,50

Van Peltlaan 4 
024-3556902

www.valdin.nl 
info@valdin.nl

Taal- en communicatietrainingen 
UTN najaar 2009
Vreemde talen
•  Engels o.a.:
       University of Cambridge Certificates (first, advanced & proficiency level) 
       Cambridge Business English Certificate - BEC Vantage 
       English for IELTS
•  Arabisch - Chinees - Duits - Frans - Italiaans - Russisch - Spaans: 
   diverse niveaus
•  Latijn, Oudgrieks en Nieuwgrieks

Nederlands voor anderstaligen, o.a.
•  Dag- en avondcursussen: alle niveaus
•  Spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica
•  Puntjes op de i

Workshops communicatieve vaardigheden, o.a.
•  Mindmapping
•  Speedreading
•  Spelling

Voor medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen 
gelden aantrekkelijke kortingen.



fotoreportage

Op de volgende pagina’s brengt Vox 
vier thema’s in beeld waar alle eerste-
jaars studenten gegarandeerd mee te 
maken krijgen.
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Vroeger op de middelbare school – voor de meeste  
lezers niet zo heel lang geleden – had je biologie. 
De docent liet met gepaste verlegenheid zien hoe je een 
condoom omdeed, je leerde hoe je fotosynthese spelt 
(weten jullie nog wat het is jongens?) en als het echt 
spannend werd, mocht je een keer een kikker open
snijden. De meeste mensen doen nooit meer iets met 
deze kennis. Behalve dat condoom dan, dat komt als 
student nog wel eens van pas. 

En nu heb je net een studie gekozen. Als je geluk hebt, 
was dat heel gemakkelijk. Wil je rijk en tandarts wor
den, dan ga je tandheelkunde studeren, heb je de lente 
in je ogen, dan word je zijn assistente. Ving je vroeger 
graag kikkers in het slootje naast je huis, dan ga je nu 
biologie studeren en lette je goed op hoe je docent 
stond te priegelen met die condooms, dan ga je bij een 
vrouwendispuut. 

Zo gemakkelijk kan het zijn. Maar soms is het dat niet. 
Ik had namelijk geen lente in mijn ogen maar ik was 
wel heel ambitieus. Tot op zekere hoogte dan. Zo ging 
ik van prinses (3 jaar), naar stewardess (8) en via advo
caat (15) naar ‘iets met communicatie’. Dat laatste werd 
bedrijfscommunicatie. 

Nou hoop ik dat het eerste jaar niet bij iedereen tegen
valt, want dat deed het bij mij wel. Basiskennis is name
lijk enorm saai. En dus ging ik schrijven voor Vox en 
nam ik een gave stage in Amsterdam. Want met alleen 
die opleiding kom je er niet. Praktijkervaring, jongens, 
praktijkervaring. Als ik iets geleerd heb, is het wel dat 
je alleen met je opleiding nergens komt. Je moet er zelf 
iets van maken. De tijd van bij je handje gepakt en ge
matst worden, is voorbij. Je moet nu zelf aan de slag. 
Ik wil maar zeggen: van die biologieles ben je ook niet 
meteen een seksgod geworden.

Jacqueline van Dongen
student bedrijfscommunicatie

Toch geen stewardess
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Isa schepte alvast op terwijl Renzo zich in de keuken 
over de wijn ontfermde. Paella, zoals beloofd. Ze was 
een jaar eerder naar Valencia vertrokken voor een  
stage, maar had ons toevertrouwd dat ze eigenlijk ging 
om het geheime recept van een ware Paella van de 
Spanjaarden te ontfutselen.

Van de huisgenoten in ons studentenhuis kookt Isa het 
vaakst. Als huisoudste heeft ze als vanzelf de moederrol 
op zich genomen. Haar afwezigheid hadden we dan  
ook wel gevoeld. Nog steeds aten we gewoontegetrouw 
driewekelijks samen en nog steeds was dat ouderwets 
gezellig, maar culinair kwamen we al snel in de knoei. 

Renzo spreekt graag over zichzelf als een cultureel man, 
maar daar moet hij dan niet te veel moeite voor hoeven 
doen. Zo benoemde hij zichzelf al snel na zijn intrek in 
ons studentenhuis tot wijnspecialist, wat hem tot nu toe 
met succes van koken heeft vrijgesteld. Voorafgaand 
aan ieder gezamenlijk diner vraagt hij de kok wat die 
zal serveren, waarna hij naar de Albert Heijn loopt om 
twee passende flessen wijn te kopen.

De andere twee meisjes in het huis zijn als een Siamese 
tweeling. Maar hoewel je ze amper zonder elkaar ziet, 
lijken ze het eeuwig oneens te zijn. Suzanne opperde 
om het jaar te gebruiken om goed te leren koken, maar 
Nicole vond Knorr-pakken een beter idee. In de super-
markt leken ze elkaar ook niet te vinden, het resul-
teerde in spaghetti carbonara met vier verschillende 
soorten vlees of een vegetarische gehaktschotel. 

En ik, mijn specialiteit is pannenkoeken en dat kun  
je ook geen drie keer per week eten. We waren dus  
allemaal erg blij toen Isa weer terugkwam. 

Terwijl we lachen over de vermakelijke pogingen tot 
koken, komt Renzo trots de keuken uitlopen met twee 
geopende flessen rode wijn. “Voor de gelegenheid  
speciaal een Spaanse uitgekozen”, zegt hij. “Rioja,  
altijd goed.”

Jaap Godrie
student geschiedenis

Culinair geknoei
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De tijd dat mijn vader me op zaterdagavond stipt om 
02.00 uur – “Als jíj niet buiten staat, kom ík naar bin-
nen!” – op kwam halen uit de plaatselijke discotheek 
was al een paar jaar voorbij. Vriendjes mochten blijven 
logeren, mits ik ze thuis had voorgesteld. En vanwege 
twee dorstige broers keken pa en ma niet op van een 
stevige kater. Sterker, katers leken ze wel lollig te vin-
den. Ze maakten er een spelletje van om te zien wie 
van ons drieën de sterkste maag had na een nachtje 
doorhalen door op zondagochtend steevast een shoarma-
ontbijt te serveren. Dat was vechten om de wc. 

Over vrijheid niets te klagen dus. En toch werd alles  
anders toen ik naar Nijmegen verhuisde. Sluitingstijden 
waren hier onbekend, waardoor het zomaar kon gebeu-
ren dat ik in mijn eerste week op kamers op maandag-
ochtend rond 09.30 uur de kroeg uitrolde. Ik had geen 
flauw benul van tijd en werd overvallen door een 
schokkende hoeveelheid licht. De zon scheen, maar in 
mijn hoofd hing alleen maar mist. En gek genoeg een 
hoop geluid. “Hé meissie! Kom je nou pas uit de kroeg? 
En hejjet swaar?” hoorde ik iemand roepen. 

Knipperend tegen het licht keek in de richting van het 
kabaal en verrek: het was markt! Overal kraampjes en 
mensen die groenten en fruit kochten. En daartussen 
stond ik, stinkend naar alcohol en met rode ogen van de 
slaap. Ik mompelde wat tegen de marktkoopman terwijl 
ik mijn fiets vanachter zijn kraam vandaan viste en  
zette gauw koers naar huis. Mijn minirok naar beneden 
trekkend fietste ik in de ochtendspits over het Keizer 
Karelplein, mannen in maatpak met attachékoffers ont-
wijkend. Nog steeds een beetje dronken. Maar terwijl 
de mist in mijn hoofd langzaam optrok, wist ik dat er 
deze keer geen bezorgde moeder op me zat te wachten 
met een zondagochtend shoarmaontbijt. 
Toen besefte ik: vanaf vandaag ben ik écht vrij.

Bregje Cobussen
student Nederlands

Echte vrijheid
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Velen realiseren het zich niet, maar een geslaagd stu-
dentenleven is schizofreen en bestaat uit twee levens: 
het studie- en het verenigingsleven. Via een batterij aan 
middelen, van studieoriëntatie tot open dagen, bereidt 
de nieuwe student zich op het eerste leven voor. Op het 
tweede leven bestaat geen voorbereiding. Volkomen  
naïef stappen de nieuwelingen de jungle van de intro-
ductie in, enkel beschermd door een groepje lotgenoten 
met hetzelfde maffe T-shirt en een paar surrogaatouders. 
Overal, op de sportdag, de intromarkt, op straat en in 
de kroeg worden ze aangeklampt door leden met gladde 
verkooppraatjes. Het aanbod is zo overweldigend groot 
dat ze er aan het einde van het studentenleven nog 
steeds geen zicht op hebben. Voordat de eerstejaars het 
weten zit hun tas vol flyers en staan ze ingeschreven  
bij vijftien mailinglists. 

Van al die invloeden moet jij, eerstejaars, je niets 
 aantrekken. Er is maar één advies dat je hoeft op te vol-
gen, en dat is mijn advies. Ondergetekende, nu bijna  
afgestudeerd, koos aan het begin van zijn studententijd 
voor Ha-Stu, de studenten handbalvereniging. Een keuze 
voor sport op bijzonder niveau, met uitzinnige feesten, 
diepgaande gesprekken, internationale toernooien en 
teamgevoel in de zuiverste zin van het woord. Dit is de 
keuze die je moet maken. Ha-Stu, onthoud die naam. 
Maar goed, misschien wil je iets anders, misschien  
wil je om acht uur ’s ochtends bij vier graden de Waal 
inrennen. Dat kan. Je moet dat zelf weten. Hoe je ook 
kiest, doe het weloverwogen zodat je studentenleven 
zal slagen. 

Eén ervaring van de wonderlijke schizofrenie wens ik  
je toe: ’s ochtends, na een losbandig feest, zwalkend  
op de fiets om thuis pen en papier te pakken voor het 
eerste college van de dag, dat tien minuten later begint. 
Op het moment zelf voelt die ervaring misschien  
onprettig, maar later, ná het studentenleven, is zij  
onbetaalbaar.

Walter Breukers
student biomedische wetenschappen 
en filosofie

Schizofrenie
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Maandag

Studeren
Voor de almaar groeiende club eerste-
jaars die geen eindexamen Latijn heeft 
gedaan: student komt van studens, 
studentis, het tegenwoordig deelwoord 
van studere – inderdaad: ‘studeren’. 
Doe je naam eer aan en studeer dus. 
Probeer zo min mogelijk colleges  
(col-le-ges: géén lessen) te missen en 
indien noodzakelijk, begin je de studie-
week maandagochtend om negen uur. 
Ja, dat klinkt belerend, maar het is 
vooral handig: in colleges wordt vaak 
benadrukt wat belangrijk is voor het 
slagen voor tentamens. Koffie voor  
tussendoor haal je uit automaat of  
Cultuurcafé (bij het collegezalen-
complex) of DE-Café (Spinozagebouw). 
In ieder geval niet uit die lelijke thermos-
kan die je van je oma hebt gekregen. 
Tijdens colleges laat je ook je laptop 
thuis – niemand wil toch een buiten-
beentje worden? – behalve als de  
docent (do-cent: géén leraar) zo saai  
is dat je vanaf de eerste rij de rest van 

de toehoorders kan trakteren 
op een portie prikkelende 
plaatjes of filmpjes.

Vandaag nog geld genoeg,  
dus een hapje eten buiten de 
deur. Laat de Waalkade links 
liggen, maar kies voor Funken-

stein (Lange Hezelstraat), Sint 
Anneke (St. Annastraat), Meneer 
Dijkstra (Daalseweg) of een  
van de andere zeer betaal- 
bare eetcafés.

Het studenten leven in een weekGefeliciteerd! 
Het mooiste leven dat een 
intelligente, levenslustige 
adolescent zich kan voor-
stellen – een studententijd 
in Nijmegen – gaat nu van 
start. De komende pakweg 
tweeduizend dagen zullen 
zich vullen met studie,  
tentamens (10 procent)  
en borrels, emotionele en 
seksuele ontplooiing (90 
procent). Om niet te ein-
digen als drop out en toch  
het beste uit je studenten-
tijd te halen, geeft Vox de 
eerstejaars een paar fijne 
tips. Het studentenleven  
van dag tot dag: wat te 
doen, en wat te laten?

Dinsdag

Ontspanning
Na twee dagen hard studeren heb je 
wel wat afleiding verdiend. In Nijmegen 
kan dat op twee manieren: sport en 
drinken. Zorg dat je een sportkaart 
hebt van het Universitair Sport Centrum 
(USC). Van aikido tot zwemmen; geen 
sport is het USC te dol. Let wel op, wil 
je gebruik maken van de fitnessappa-
raten, dan moet je eerst een introduc-
tieles volgen. En die worden maar een 
paar keer per jaar aangeboden (voor 
meer info: www.ru.nl/usc). Groet je  
oude sportvrienden uit Oost-Brabant  
of Noord-Limburg ‘houdoe!’ en sluit  
je aan bij een de vele studentensport-
verenigingen. Clubs als Apeliotes  
(hockey), FC Kunde (voetbal), Obelix 
(rugby) en Phocas (roeien) hebben de 
perfecte harmonie gevonden tussen 
sport en gezelligheid. Natuurlijk kun je 
ook kiezen voor een wat minder fysiek 
actief lidmaatschap. Wie lid wordt van 
een studentenvereniging (Carolus 
Magnus of Ovum Novum) of van een 
onafhankelijk dispuut, is herkenbaar 
aan een buikje, een tongval die nét wat 
meer ABN is en zijn Hyves-profiel van 
meer dan 500 vrienden. Oh: traditie-
getrouw zijn TweeKeerBellen en Bascafé 
(In de Betouwstraat) de populairste 
kroegen op dinsdag. Even de dag daar 
afsluiten dus.

Woensdag

Cultuur
Beklim de piramide van Maslow en 
zorg voor de nodige zelfontplooiing.  
Je bent hier op heilige grond: als oudste 
stad van Nederland heeft Nijmegen 
zich als eerste afgekeerd van het  
onbeschaafde dorpsleven en gekozen 
voor de sophisticated way of life. 
Maak gebruik van deze eeuwenoude 

culturele pioniersrol en bezoek art 
house LUX voor theater, debat en  
goede films, de Keizer Karelpodia voor 
de nog hogere cultuur, poppodium 
Doornroosje voor verantwoorde pop-
muziek en natuurlijk de gratis activitei-
ten van Cultuur op de Campus (www.
ru.nl/cultuuropdecampus). In LUX en 
Doornroosje krijg je als student altijd 
korting. Bij de Keizer Karelpodia (het 
concertgebouw De Vereeniging en de 
Stadsschouwburg, aan het Keizer Karel-
plein) kun je als student vanaf een 
kwartier voor aanvang van een niet- 
uitverkochte voorstelling voor slechts 8 
euro naar binnen. Jaarlijkse culturele 
festivals als Onbederf’lijk Vers (poëti-
sche kroegentocht), StuKaFest (cultuur 
op studentenkamers) en het literaire 
Wintertuinfestival zijn verplichte kost.

student

Tekst: Roel Neijts 
Illustraties: Merel Poiesz



23

num
m

er 1 • jaargang 10 • 17 augustus 2009

Het studenten leven in een week
Vrijdag

Brak

Gaar, misselijk en flatulent, zie hier  
je nieuwe vrijdagochtend. Plan geen 
belangrijke afspraken vóór het middag-
uur, maar ga wel netjes naar college  
– maak je direct een goede indruk bij 
de docent. Uiteraard ga je ’s avonds 
niet terug naar paps en mams. Dat 
doen serieuze studenten gewoon niet, 
en daarbij: forenzen kun je heel je  

leven nog. Moeite met een kamer 
vinden? Schrijf je in op alle kamer-
websites die bestaan, hang briefjes 
op in de universiteit, het zieken-
huis, alle supermarkten en buurt-
centra in de stad. Kranten staan in 

deze tijden te springen om adverten-
ties en misschien bieden websites als 
Hyves ook nog soelaas. Negeer de  
talloze reacties uit Lent, Dukenburg  

en andere vergelegen voorsteden:  
echte studenten wonen tussen de  
Waal en het Maas-Waalkanaal. Een-
maal gesetteld, maar afgeperst door je 
huisbaas? Pak ‘m aan met studenten-
vakbond AKKU – bel 024 361 54 77 – 
of bezoek de rechtswinkel (Nijmegen 
Oost: 024 360 41 55, Nijmegen West: 
024 377 24 85).

Donderdag

Uitgaan
In studentenland draait de donderdag-
avond feitelijk maar om één ding:  
zuipen. Er is altijd wel een feest van 
een studievereniging, waar het bier 
goedkoper wegtikt dan in de  
reguliere tenten. Alternatieve  
muziekliefhebbers kunnen  
vandaag naar Merleyn (Hertog- 
straat) of NDRGRND (Molenstraat),  
mainstreamers naar het gehele rijtje 
van Malle Babbe tot en met Boogie 
Wonderland (Molenstraat). Ouderejaars 
hebben een betere tijd in de Billabong, 
cocktailbar Sterre en wellicht ook in  
de net vernieuwde Compagnie.  
(Hoe het best een smakelijk sujet mee 
naar huis te nemen, zie het hierop  
volgende artikel.)

Zaterdag

Shoppen
Zaterdag, shopdag. Voor wie nog  
geen fiets heeft, kan vandaag langs  
Het Fietskeldertje (Van den Havestraat) 
of zoekt op Marktplaats.nl. Vergaap  
je vandaag vanaf de terrassen op het 
Koningsplein en de Markt aan de toe-
loop van dorpsbewoners, terwijl je be-
sluit tot welke subcultuur je wilt gaan 
horen. Meer vereniging-achtig, of toch 
wat meer links? De eerste groep kan 
terecht bij de reguliere winkelketens, 
de alternatieve studenten kunnen 
tweedehands snuffelen bij Het Goed 
(Burchtstraat, ook goed voor meubels 
en boeken). Vandaag is het markt in  
de stad – net als maandagochtend – 
waar je goedkoop groenten en fruit 
kunt kopen.

Zondag

Blut
Gratis vertier zoek je op het sport-
centrum – al is het maar langs het 
hockeyveld – of in de idyllische om-
geving van Nijmegen. Bijkomen van  
de week doe je in het heuvelachtige 

gebied rond Berg en Dal (twintig  
minuutjes fietsen vanuit het centrum), 
uitwaaien doe je aan de Waal en in  
de Ooijpolder (kwartiertje). Ook het 
Goffertpark en het Kronenburgerpark 
zijn perfecte plaatsen voor een pick-
nick. Zorg dan wel dat je zaterdag al 
boodschappen hebt gehaald: de AH  
to Go op het station is weliswaar  
geopend, maar is erg duur. Handig om 
te weten: in de stad en Nijmegen-Oost 
zijn de supermarkten vandaag open 
vanaf 16.00 uur. Voor wie morgen niet 
zoveel in de agenda heeft staan: sluit 
je week meeblèrend af op de Hollandse 
avond in Café de Fuik.

1 M
ETER BIER 
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Houd je echter meer van de  
wat creatieve types, kom dan  
op maandagochtend lekker laat, 
als de groepjes al zijn ingedeeld. 
Grote kans dat je bij het relaxte, 
nonchalante type in het laat
komergroepje terechtkomt.

Zorg dat je (nog) geen 
kamer hebt

2 Van levensbelang voor een 
introductie vol verleiding: 
zorg dat je (nog) níet op  

kamers woont. Het werkt het 
beste als je ouders in een ge
hucht in een afgelegen provincie 
wonen. Je móet namelijk ergens 
slapen tijdens de intro, want el
ke dag naar huis kan niet. En 
waar kun je beter logeren dan 
bij de persoon op wie je een oog
je hebt? Zet je zielige puppyogen 
op en vraag of hij/zij nog een 
plekje vrij heeft in bed. 

Het begin

1 Het is natuurlijk verleide
lijk om je laatste dagen  
als middelbare scholier  

op het strand door te brengen. 
Maar als je echt goed op de ver
siertoer wilt, ga je naar de intro
ductie. Het is namelijk dé kans 
om potentiële lovers te spotten. 
Voordat iemand anders ze al in
gepikt heeft.  
 
Begin je de intro op zondag of 
maandag? Dat ligt eraan wat 
voor type je leuk vindt. De goed 
verzorgde, stipte jongen die van 
aanpakken weet, staat op zon
dag op tijd bij de introductie
balie. Met oranje Tshirt. Klaar 
om tien dagen te feesten en te 
zuipen. Als je hem wilt scoren,  
is het belangrijk om naar alle 
feesten te gaan (en als we alle 
zeggen, bedoelen we álle), veel 
bier te drinken en er deson
danks toch lekker uit te zien.  

Scoren
tijdens de intro

De introductie is je opstapje naar de echte wereld. Het begin van de  
rest van je leven. Hier ontmoet je de vrouwen en/of mannen die je de 
komende jaren het hoofd op hol zullen brengen en waar je uiteindelijk 
(over heel lang) mee zult trouwen. Ervaringsdeskundige en Voxlog- 
columniste Jacqueline gaat je daarbij helpen. Wat moet je doen om  
tijdens de introductie optimaal te flirten en te scoren?

Feest je te pletter

3 Een introductie van tien 
dagen staat gelijk aan tien 
dagen feesten en dus gelijk 

aan tien kansen om te scoren. 
Want laat het hoofdbestanddeel 
van de intro nou net de feestjes 
zijn.
Op feestvlak is er ontzettend 
veel te doen, maar er zijn er  
twee die je niet mag missen. Het 
Afeest en het Vijf Verenigingen 
Feest worden gegeven door een 
groot aantal studenten en studie
verenigingen en zijn de grootste 
feesten in de introductie. En de 
drukste. Om je lichaam goed ten
toon te stellen kun je het beste 
je sexieste jurkje en luchtigste 
Tshirt aandoen. Het wordt name
lijk zweten geblazen. En omdat 
je er op zo’n avond wel mooi uit 
moet zien, kun je het beste je 
makeup en gel thuislaten. Want 
na vier uur zweten in café Van 
Buren, zit die mascara niet meer 
op je wimpers maar op je wan

gen en druipt de gel over je ge
zicht. Heb je iemand gevonden 
die er ondanks de hitte toch nog 
lekker uitziet? Ga lekker dicht 
tegen hem/haar aanstaan en 
vraag of hij/zij zin heeft om  
even ‘frisse lucht’ te happen.

Ga naar de afterparty’s

4 Mocht het je nou minder 
te doen zijn om het trou
wen en meer om de seks: 

ga naar de afterparty’s. Hier ont
moet je de echte doorzetters, de 
diehard partygangers. Het voor
deel van deze feestjes is dat er 
altijd wel iemand is die met je 
mee naar huis wil. De kans dat 
je hierbij ondergekotst wordt in 
bed is helaas wel groot.

Zorg dat je iets  
bijzonders hebt

5 Oogcontact, glimlachen, 
met je hand door je haar 
gaan; het blijft een succes

formule. Maar wat ook goed 

student

Tekst: Jacqueline van Dongen  Foto: Baptiste Mazières
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Ga tóch naar de sportdag

7 De sportdag is al sinds jaar 
en dag een vaste én gehate 
dag in de introductie, maar 

niet voor jou. Want als je deze 
dag als een kans ziet, wordt het 
meteen een stuk leuker. Wie wil 
er nou geen geliefde met een 
lekker afgetraind lichaam?  
Hier kun je het meteen checken. 
Nog beter is het zwemgeinfestijn; 
hét festijn waarbij iedereen mas
saal uit de kleren gaat. Mocht je 
een lichaam hebben dat het niet 
zo heel goed doet in zwemkle
ding (ga voor de spiegel staan en 
wees eerlijk tegen jezelf ), blijf 
dan lekker thuis. Je kunt altijd 
nog gaan karaoken in het Cul
tuurcafé.

Pleeg incest (met je  
mentormama- of papa)

8 Al deze activiteiten doe je 
natuurlijk niet alleen. In 
de intro sta je onder bege

leiding van een papa of mama 

werkt: zorg dat je iets bijzonders 
hebt. Neem een grote bril (werk
te bij mij), een kleine tatoeage  
in je nek, een gek kapsel of een 
piercing en je bent verzekerd van 
genoeg aanspraak. Het meeste 
zal dom gelul zijn, maar er zit  
altijd wel iets leuks tussen.  

Mis de Openingsmarkt niet

6 Een van de activiteiten in 
de introductie is de Ope
ningsmarkt, een duidelijke 

must go. Alle studentenverenigin
gen, sportclubs en studiegenoot
schappen zetten hier hun mooi
ste jongens en meisjes neer om 
reclame te maken en je kunt je 
introkamp kiezen. Alle eerste
jaars gaan in de intro een week
end lang naar een hutje op de 
hei om elkaar ‘beter te leren 
kennen’. Ga elk kraampje langs 
en schat je kansen in. Een thema 
als Moulin Rouge geeft meer 
kansen op een romantisch  
weekend dan Horror.

die je wegwijs maakt op de uni
versiteit, helpt met inschrijvin
gen en laat zien waar de beste 
kroegen zijn. Strikt genomen  
is aanpappen met deze papa’s  
of mama’s een vorm van incest, 
maar wij zeggen: doen. Het 
brengt een hoop voordelen met 
zich mee om aan de arm van een 
van je ouders (zo klinkt het wel 
vies) in de stad te verschijnen.  
Je komt gratis alle kroegen bin
nen, krijgt gratis bier en je bent 
meteen verzekerd van een goed 
netwerk. 

Het vriend(innet)je thuis…

9 Er is maar een belemme
ring wat het flirten betreft: 
het vriendje/vriendinnetje 

thuis. Het blok beton aan je 
been. Wanneer je iemand thuis 
hebt, kun je namelijk flirten wat 
je wilt; echt tot actie overgaan is 
er niet bij. Als je de ander dus 
niet tot in het diepst van zijn 
ziel wilt raken, maak je het van 

tevoren netjes uit. Maar… ben  
je minder van de regels en meer 
van het plezier? Bel je vriend/
vriendin thuis en zeg: ‘Schatje, 
ik mis je zo. Het is echt super
saai hier. De mensen zijn hele
maal niet ons soort mensen en 
de kroegen zijn superduf. Was  
ik maar bij jou.’ Oftewel: houd 
hem/haar als vriend(innet)je 
thuis zodat je in de weekenden 
ook nog iets te doen hebt. Na de 
intro kijk je lekker verder.

En maak je vooral niet te druk: 
de introductie duurt tien dagen. 
Je deelt zoveel nieuwe ervarin
gen, gaat naar zoveel spannende 
feestjes en leert zoveel nieuwe 
mensen kennen. Als je hier niet 
scoort, scoor je nergens. 

1.  ‘Ik heb gisteren gewonnen bij de Sangria-race.’  
(En toch sta je nu wéér in de kroeg, dat getuigt van 
doorzettingsvermogen.)

2.  ‘Zie ik je vanavond op de afterparty?’ (Wederom dat 
doorzettingsvermogen)

3.  ‘Neuken?’ (Kort maar krachtig)
4.  ‘Ga je mee roken/frisse lucht halen/shoarma eten?’ 

(Even niet in elkaars oor schreeuwen is ook wel fijn) 
5.  ‘Je hebt nog geen kamer toch? Je mag wel bij mij  

logeren.’ (Heel meelevend)

1.  ‘Ik ben geslaagd met een 8 gemiddeld, en jij?’  
(Probeer alsjeblieft in die eerste week nog even te  
doen alsof je cool bent.)

2.  ‘Ik heb zo’n zin in de colleges!’ (Dat heb je niet.)
3.  ‘Studentenverenigingen zijn voor mensen die zelf  

geen vrienden kunnen maken.’ (Al vind je dat dit zo  
is, wacht even met een grote mond tot na de intro.)

4.  ‘Moet ik dit T-shirt echt aantrekken? Oranje is zo  
niet mijn kleur.’ (Niet zeuren en gewoon dat shirt  
aantrekken.)

5.  ‘Sorry, ik ben net nieuw hier. Weet jij waar de  
bibliotheek is?’ (Je hebt een kaart van de campus  
en je bent nu volwassen, need we say more?)

Vooral wel zeggen

Vooral niet zeggen
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Planning rondje Heyendaal 2009
Het verkeer rondom het universiteitsterrein Heyendael wordt  
veiliger gemaakt. Er komen vrijliggende fietspaden langs de vier  
wegen rond campus Heyendael. Aan de Heyendaalseweg tussen  
de Kapittelweg en de Erasmuslaan is eenrichtingsverkeer in de  
richting zuid, dus de stad uit. De werkzaamheden duren tot eind  
november. 

In september wordt begonnen met de rotonde (hoek Erasmuslaan/
Heyendaalseweg) en de aanleg van het voetpad. In de volgende fase 
wordt gewerkt aan de Erasmuslaan en Ph. Van Leijdenlaan.

www.ru.nl/contact/bereikbaarheid/planning_rondje

PostActievenbeleid
De Radboud Universiteit gaat de banden met haar gepensioneerde 
oud-medewerkers (pensioengerechtigden en FPU-ers) verstevigen.  
Belangstellenden kunnen zich laten registreren als ‘PostActief  
medewerker’ en krijgen daarmee alle faciliteiten terug die ze ook als 
medewerker hadden. Meer informatie bij Sjaak Rutten, Dienst P&O. 
www.ru.nl/medewerker 

campusvox
Algemeen
Studentenkerk, Erasmuslaan 9A
- Mediteren: met de mentorgroep is  
 een proefmeditatie mogelijk.
- Loop in het labyrinth in de tuin en  
 ervaar wat het met je doet 
- Met je groep ben je welkom in ons  
 gebouw en onze tuin – we geven  
 graag een rondleiding
- Barbequen na overleg in de tuin
- Stilteruimte
www.ru.nl/studentenkerk

Soeterbeeckprogramma
Met activiteiten op het raakvlak van  
wetenschap, samenleving en levens-
beschouwing stimuleert het Soeterbeeck 
Programma het wetenschappelijke en 
maatschappelijke debat. Het Soeterbeeck 
Programma biedt een verdiepende kijk 
op actuele maatschappelijke en weten-
schappelijke ontwikkelingen voor studen-
ten en medewerkers van de universiteit 
en voor een algemeen publiek.  
www.ru.nl/soeterbeeckprogramma

Cultuur
Cultuur op de campus
Livemuziek, theater, exposities, film  
en andere culturaliteiten in de  
introductieweek. 
www.ru.nl/cultuuropdecampus 

UITfestival Nijmegen
12-13 september, het festival laat zien 
wat Nijmegen allemaal in huis heeft aan 
kunst en cultuur. Doornroosje, LUX,  
Lindenberg Theater, Keizer Karel Podia  
en de Wintertuin selecteren muziek, 
dans, literatuur, beeldende kunst en 
spannend theater en cabaret. 
www.uitfestivalnijmegen.nl

Universitair Sportcentrum
Het Universitair Sportcentrum heeft  
komend seizoen drie nieuwe cursussen: 
Boksen voor vrouwen, Ropeskipping 
(touwtjespringen) en  Zumba, een com-
binatie van Latijns-Amerikaanse dans en 
aerobics. Vanaf 1 juli kan iedereen een 
gratis proefles volgen voor looptraining, 
fitness, alle ticketuren, jaarcursussen en 
periodecursussen. Behalve gratis fysio-
therapeutisch advies en voedingsadvies, 
biedt het sportcentrum vanaf 31 augus-
tus ook gratis sportadvies. 
www.ru.nl/usc

Samen de intro beleven
De Refter: van 17 t/m 25 augustus  
(behalve vrijdag) speciale basismaaltijd 
voor €3. Mentoren krijgen een gratis 
Reftermaaltijd op vertoon van mentor/ 
introkaart.
Cultuurcafé: ‘Speciaalbier Markt’  
17 augustus van 15:00-19:00:  
5 speciaal bieren proeven voor €5,00.
Sportcafé: verkoop verse maaltijd-
salades, ook om mee te nemen.
‘Intro-Braaien’ 18 t/m 20 augustus:  
bbq voor €5.
‘Intro Sportquiz’ 19 augustus in  
samenwerking met de NSSR.
www.ru.nl/fb

Promoties & Oraties
19 augustus, 15.30 uur: promotie dhr. 
drs. J. Knippenberg (Sociale Weten-
schappen) ‘The N150 of the Auditory 
Evoked Potential from the Rat Amygdala: 
In search for its functional significance’
21 augustus, 13.30 uur: promotie dhr. 
drs. F.D. Sikkema (Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica) ‘Organic and 
bioorganic biohybrid assemblies of the 
Cowpea Chlorotic Mottle Virus’. 
21 augustus, 15.30 uur: promotie mw. 
mr. drs. H.M.J. Later-Nijland (Medische 
Wetenschappen} ‘Optimizing drug treat-

 
 Vacatures
•	 www.ru.nl/vacatures

•	 Voor	interne	vacatures,	kijk	op	www.radboudnet.nl/vacatures

Het Nijmeegs Universiteitsfonds 
helpt studenten op weg…

Het Nijmeegs Universiteitsfonds 
helpt studenten op weg…

Wat ga jij doen?Wat ga jij doen?
www.snuf.nl
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ment in the fight against Tuberculosis. 
Focus on clinical pharmacokinetics’. 
25 augustus, 15.30 uur: promotie dhr.  
T.E. Platz (Managementwetenschappen) 
‘The efficient integration of inland  
shipping into continental intermodal 
transport chains. Measures and decisive 
factors’. 
27 augustus, 13.30 uur: promotie dhr. 
drs. M.G.-J. Sommers (Medische Weten-
schappen) ‘New approaches to minimize 
animal discomfort from pain in bio-
medical research’. 
31 augustus, 14.00 uur: Opening Acade-
misch Jaar 2009-2010 in het Gymnasion, 
Heyendaalseweg 141.
2 september, 13.00 uur: promotie mw. 
drs. L. de Kwaadsteniet (Sociale Weten-
schappen) ‘Clinicians as mechanics:  
causal reasoning in clinical judgment 
and decision making’. 
2 september, 15.45 uur: oratie dhr.  
prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar (Rechts-
geleerdheid) 
3 september, 10.30 uur: promotie dhr.  
C.S. Kaliszyk (Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica) ‘Correctness 
and Availability: building computer  
algebra on top of proof assistants and 
making proof assistants available over 
the web’. 
3 september, 13.30 uur: promotie mw. 
drs. D. Horstkötter (Sociale Wetenschap-
pen) ‘Self-Control Revisited: Varieties of 
Normative Agency’. 
3 september, 15.30 uur: promotie dhr. 
drs. A.M. van Peperstraten (Medische 
Wetenschappen) ‘Implementation of  
single embryo transfer: A patient  
directed strategy’. 
4 september, 15.00 uur: afscheidscollege 
dhr. prof. mr. P. Verschuren (Management 
Wetenschappen) ‘Methodologie voor 
praktijkgericht wetenschappelijk onder-
zoek: een noodzakelijke ketterij’. 

Opening Academisch Jaar 
Op maandag 31 augustus om 14.00 uur vindt de opening van het  
Academisch Jaar 2009-2010 plaats. Er zijn twee gastsprekers; journa-
list Joris Luyendijk en Gerda Hooijer, studente politicologie, zij zullen 
ieder op hun eigen wijze en vanuit hun eigen ervaringen reflecteren  
op een van de ambities die de universiteit in haar Strategisch Plan  
verwoordt. Tijdens deze academische plechtigheid worden ook de 
Universitaire Onderwijsprijzen en de Universitaire Studieprijzen  
uitgereikt. De opening van het Academisch Jaar vindt plaats in het 
Gymnasion, Heyendaalseweg 141 en is bedoeld voor genodigden. 
www.ru.nl/agenda 

Nieuwe Licentie F-Secure  
beveiligingssoftware
De Radboud Universiteit heeft een campuslicentie afgesloten voor 
F-Secure-producten, waaronder de virusscanner. Radboud-medewer-
kers en -studenten kunnen zowel op de werkplek als thuis, kosteloos  
gebruik maken van de beveiligingssoftware van F-Secure. Deze  
licentie vervangt die van McAfee, die licentie loopt op 31 augustus  
af. F-Secure wordt aangeboden via de beveiligingssite van de RU:  
www.radboudnet.nl/ict-beveiliging

Personeelsvereniging 
Vanaf de derde week in september start de Personeelsvereniging  
weer met cursussen: onder meer digitale fotobewerking (starters en 
gevorderden), eigen website bouwen, koken met sterren  leeskring, 
Nederlandstalig, pottenbakken T’ai Chi , Tekenen, Schilderen en  
Yoga. Deze cursussen zijn in beginsel bedoeld voor PV-leden, zolang  
er ruimte is, kunnen ook partners van leden deelnemen. Meer infor-
matie en inschrijven: www.ru.nl/pv

Colofon
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Mededelingen of berichten voor Vox Campus kunt 
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De rubriek Kleine bood- 
schap (voor medewerkers  
en studenten van de Rad-
boud Universiteit): max. 20 
woorden; waarde aangebo-
den goederen max. € 700,-; 
niet commercieel; geen be-
taalde banen en cursussen 
via rechtspersonen. Aanleve-
ren uitsluitend via e-mail: 
kleineboodschap@vox.ru.nl. 
Plaatsing is gratis en een-
malig. Vol = vol. Uiterste  
aanleverdatum : woensdag 
14.00 uur in de week vóór 
verschijning.

Gevraagd
Sharon Wolfs, 19 jaar, ik ga 
American Studies studeren 
en zoek een kamer, mail 
naar: sharon.wolfs@home.nl.
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Voxlog.nl houdt je het hele studiejaar op de hoogte van het  
laatste nieuws en waar het die dag te doen is. Ook tijdens de 
introductie vertellen wij je elke dag waar je moet zijn. Welke 
feesten wel en welke niet leuk zijn, welke plekken je moet  
mijden en welke je juist niet mag missen. Bovendien doen  
we dagelijks verslag van alle feesten en activiteiten, inclusief  
foto’s (ja, ook jij komt in beeld!), quotes en meest opvallende 
nieuwtjes. Kijk dus elke dag op www.voxlog.nl en je bent  
helemaal up-to-date.

Hoe doe je mee?
Pik je Voxlog-polsbandje op bij de Vox-stand op de openings-
markt. Speciaal voor deze introductie hebben we een Voxlog-
wristband ontworpen. Draag die de hele introductie en je maakt 
elke dag kans op mooie prijzen. Dus zorg dat je door het Voxlog-
reportageteam wordt gefotografeerd (zie op deze pagina enkele 
foto’s van vorig jaar) met duidelijk zichtbaar het Voxlog-bandje 
om je pols, en je maakt dagelijks kans op een prijs.
De prijswinnaars zijn elke dag terug te vinden op Voxlog.nl.  
En denk eraan: wij weten jullie namen niet, dus je moet jezelf 
via de site melden. Hoe je dat doet, lees je ook op Voxlog.

WEET WAAR HET GEBEURT IN NIJMEGEN

(Voxlog is powered by Vox, 
het magazine van de Radboud Universiteit)

 Ben jij

Voxlog minded? 
 Laat het zien en win…

•	een	jaar	lang	gratis	de Volkskrant
•	elke	dag	filmtickets	voor	Lux	 
	 (het	beste	filmhuis	van	Nederland)
•	theaterkaarten
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