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Serie ‘Voor hem emigreer ik naar Italië’
Romantiek is er, in het leven van de meiden van Nederlands meest bijzondere studentenhuis  

De Hugo. En tragiek, en vrolijk gescharrel. Deel drie in deze serie is gewijd aan liefde en lust. 

‘Richt gewoon je eigen club op!’
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Het verenigingsleven 
op z’n kop
Het worden er meer en ze worden groter. De afgelopen vijf 
jaar is het Nijmeegse verenigingsleven flink aan het bloeien. 
Dankzij apenkooiers en karaokezangers. 
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Ja! 
Neu
Ik wacht liever op de week  
van de waterkoker
En wat is daar het praktisch  
nut van?

Ik snap überhaupt niet waarom 
meisjes medezeggenschap 
zouden willen 
Overig

Bofuitbraak onder studenten
Onder studenten in Delft en Leiden is de bof uitgebroken en ook 
in de Groningse en Amsterdamse studentenscene is de ziekte ge-
signaleerd. Volgens Radboudinternist-infectioloog Chantal Bleeker 
is een vaccinatie geen garantie dat je de ziekte nooit meer zult 
krijgen. “Het kan zijn dat de inenting bij sommige studenten is 
uitgewerkt.” | 30 maart 2010 |  

Lente op de campus
De eerste bloemetjes komen aar-
zelend uit de dop. Het is lente! 
Voxlog doet mee met een foto-
impressie.  | 23 maart 2010 |  

Graaier op de Radboud Universiteit? 
Is er op de Radboud Universiteit een graaier die 428.000 euro ver-
dient? De Gelderlander beweerde vorige week van wel, maar dat 
bleek een sullige vergissing. De best verdienende Radboudiaan 
was in 2008 collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth met het veel 
bescheidener, zij het nog altijd comfortabele, bedrag van 214.000 
euro. | 24 maart 2010 |  

   HET HELE BERICHT LEZEN? GA NAAR VOXLOG.NL

“Een belangrijke reden voor het 
verschil lijkt me ook dat bestuurs- 
en medezeggenschapswerk op 
 universiteiten veel serieuzer wordt 
genomen en ook wordt verwacht 
dat studenten daardoor vertraging 
oplopen. In die zin lijkt het me he-
lemaal geen probleem.” 
Lisa, ‘WO’er trager dan hbo’er’
| 30 maart 2010 |  

“Ik kwam een keer een moeder 
 tegen op onze bètafaculteit die  
er met haar middelbare-school 
zoon op zoek was naar de studie-
adviseur van de studie wiskunde. 
De zoon overwoog deze studie te 
gaan doen. Toen haar zoon met 
 iemand aan het praten was vroeg 
de moeder op fluisterende toon aan 
mij: “Word je niet helemaal wereld-
vreemd als je hier wiskunde 

studeert?”*OUCH* *slap-in-the-
face* bij deze bèta! Ik begrijp daar-
om de reactie van prof. Landsman 
wel.” 
Joep, ‘“Halve gare” Perelman imago-
deuk voor wiskunde’
| 27 maart 2010 |  

“Hip! Vooral fijn om te zien dat 
hoog inzetten op een verkiezings-
punt (in dit geval van AKKUraatd) 

ook echt effect heeft!” 
Anco, ‘Vrij computeren op de 
 campus’, | 25 maart 2010 |  

“Heil Radboud! O wacht, we rijden 
nog steeds achteraan in de race.” 
J, ‘Nijmeegse onderzoekers vaker 
geciteerd’, | 24 maart 2010 |  

 OOK RU-GEREN? 
    GA NAAR VOXLOG.NL

Gespot op

poll 12%
9%

12%

26% 21%

De Week van de Medezeggenschap 
is begonnen. Lekker belangrijk? 

21%

‘We laten niet met ons sollen’
Lawaaierig was het zeker, de 
manifestatie van het Nijmeegs 
Onderwijs Platform (NOP) tijdens 
de lunchpauze op het Erasmus-
plein. De manifestatie, waarbij 
studenten een ‘stevig geluid’ 
konden laten horen, was bedoeld 
om actie te voeren tegen de 
afschaffing van de basisbeurs. 
Gastspreker was Gerard Oosterwijk, 
die een week later zou aftreden als 

voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): politiek Den Haag moet 
bezuinigen en het lijkt er steeds meer op dat dat ten koste gaat van de student, 
constateert hij. Een slecht idee want:  ‘Wat is er nou stommer dan bezuinigen 
op onderwijs? Er is niks stommers te bedenken. De mensen in Den Haag die 
dat weten zijn in de minderheid en durven zich bijna niet meer te verzetten. Wij 
moeten laten zien dat de politiek niet kan sollen met toegankelijkheid.’ 
| 22 maart 2010 |  

Vrij computeren op de campus
Stel: je volgt een vak op een andere faculteit en wilt gewoon even 
je email checken. Tot voor kort leverde dat nogal eens inlog-
problemen op. Mede onder druk van de studentenraad is hieraan 
gewerkt en zodoende staan nu 1153 computers over heel de campus 
tot je beschikking. Mooier nog: je kunt vanaf nu de beschikbaarheid 
van computers controleren, online of met een superhippe app 
voor je smartphone. | 25 maart 2010 |  

Buruma: verzoening beter dan straffen misbruik
Strafrechtelijke vervolging van priesters die kinderen hebben 
misbruikt kan uitlopen op een flinke sof. Dat zegt Ybo Buruma op 
zijn weblog. Veel zaken zijn verjaard en na al die tijd is bewijs 
voor ontucht of verkrachting lastig te leveren. De hoogleraar straf-
recht pleit voor een waarheidscommissie à la Zuid-Afrika.  
| 25 maart 2010 |  
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Sjoerd Los
Student cultuurweten
schappen
“Misschien dat ik voor Caro 
Emerald dit keer wel naar 
het Diesfestival ga. Go Back 
to the Zoo heeft tijdens het 
Stukafest in mijn huis op
getreden. Ze maken goede 
muziek, maar voor mij is 
het dus minder vernieu
wend. Motown Head ken ik 
eigenlijk niet.’

Thomas Dessing
Bandlid Motown Head 
én applicatiebeheerder 
aan de Radboud Universiteit

“Ik vind het hartstikke 
leuk dat we hier 

gaan optreden. Motown 
Head kan jong en oud mee 
laten swingen met onze ’60 
soulmuziek. We zijn ooit 
ontstaan uit een studenten
groep en er zitten nog altijd 
vier alumni en twee mede
werkers in de band. Een 
beetje een thuiswedstrijd 
dus.”

Daphne Theijssen
Promovendus Centre for 
Language Studies en 
Taalwetenschap
“Ik vind het Diesfestival erg 
leuk. Ik ga eigenlijk elk jaar, 
al vanaf dat ik hier studeer
de. Ik kan altijd nog zeggen 
dat ik Racoon heb zien op

treden, dat vind ik erg leuk. 
Het is trouwens wel gezelli
ger nu het buiten wordt ge
organiseerd, dat geeft meer 
het festivalgevoel.”

Michiel Buijs
Manager catering algemeen
“Ik ga even nadenken over 
de juiste formulering, ik bel 
je zo even terug.”
[half uur later]
“Vorig jaar waren we ver
rast door de grote vraag 
naar snacks. Met name de 
Vlaamse friet was populair. 
Dit jaar is er een betere af
stemming: het verkooppunt 
ligt niet meer tussen de 
 podia, maar krijgt meer 

ruimte. Verder is de Refter 
een uur langer open.”

Kypski (Thomas 
Elbers)
C’mon & Kypski
“Nijmegen is een bekende 
plek voor ons, het is een 
 leuke stad en het heeft een 
erg leuk publiek. Ik vergelijk 
Nijmegen vaak met Gronin
gen: de stad is anders dan 
andere steden, met kroegen 
die nooit dicht gaan en 
waar je tot zeven uur ’s 
ochtends door kunt feesten.” 

Het gaat goed met het verenigingsleven in Nijme-
gen. Het aantal verenigingen steeg de afgelopen 
vier jaar met 30 procent, meldt Studentenzaken. Er 
kwamen vooral veel nieuwe sportverenigingen bij. 

Die ontwikkeling is opmerkelijk, omdat de 
druk om snel af te studeren steeds groter 
wordt. Toch is dat voor studenten kennelijk 
geen reden om af te zien van de extra inspan-
ning die het oprichten van een nieuwe ver-
eniging met zich meebrengt. Vooral nieuwe 
sportverenigingen en studieverenigingen 
doen het goed, meldt de dienst Studentenza-

Het Nijmeegse verenigingsleven bloeit
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Op 20 mei viert de 
universiteit haar verjaar-

dag. De line up van het 
Diesfestival op het 

Erasmusplein dit jaar: 
Motown Head, Go Back to 

the Zoo, Eva de Roovere, 
Caro Emerald, C’mon & 
Kypski. Goeie program-

mering?

Suikerspinnen tijdens 
de Ragweek
Niks was de studenten te gek tijdens de 
derde editie van de Nijmeegse Ragweek. 
Zo konden ze zich weer helemaal kind 
voelen met heerlijk zoete suikerspinnen, 
pannenkoeken en heliumballonnen. Maar 
ook stonden er (sport)wedstrijden en 
feesten op het programma. Bijna zestig 
verenigingen slaan tijdens de Ragweek 
de handen ineen om iedereen op de 
campus over te halen geld in te zamelen 
voor het goede doel. Het Ragweekbestuur 
kijkt tevreden terug, aldus bestuurslid 
Carly van der Beek. “Zelfs in het week-
end was de opkomst goed. Kennelijk is 
de Ragweek reden om het bezoek aan 
thuis op te schorten.”

ken. Maar ook kiezen studenten er vaker voor 
om via een vereniging hun specifieke profiel 
uit te dragen. Zo telt de Moslim Studenten 
Vereniging (MSV) al 225 leden. 
De nieuwe verenigingen gaan niet ten koste 
van de oude. Die zagen in dezelfde periode 
ook een bescheiden groei van het ledenaantal. 
Socioloog René Bekkers spreekt in dat ver-
band van een “hang naar ouderwetse Neder-
landse gezelligheid”. 
De groei van 30 procent is gebaseerd op gege-
vens van Studentenzaken, die alleen vereni-
gingen registreert van minimaal vijftig leden. 

De trend is mogelijk nog sterker omdat er de 
laatste jaren ook veel kleine verenigingen bij 
kwamen, waaronder karaokevereniging De 
Troubadours en apenkooivereniging Bokito. 
De groeiende studiedruk blijft overigens niet 
helemaal zonder gevolgen, zo merkt Studen-
tenzaken. Nieuwe studentbestuursleden we-
ten steeds sneller de weg te vinden naar de ba-
lie voor een financiële compensatie in de 
vorm van bestuursmaanden. 

Zie ook pagina 20
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nieuws & opinie

De nieuwbouw voor rechten gaat het Grotiusgebouw heten. 
Dat staat in de plannen die deze week gepresenteerd 
werden. Het 8000 vierkante meter grote gebouw krijgt 
onder meer een eigen restaurant, een bibliotheek en een 
collegezaal met 500 plaatsen. 

De nieuwbouw voor rechten komt op de parkeer-
plaats tussen het Spinozagebouw en het bestuurs-
gebouw. Het semi-permanente Transitorium, waar 
onder meer personeelszaken is gevestigd, moet 
voor dat project wijken.
Een opvallend punt aan de nieuwbouw is de college-
zaal van 500 plaatsen, die daarmee CC1 (423 plaat-
sen) als grootste collegezaal van de eerste plaats ver-
stoot. Bovendien kan een videoverbinding worden 
gemaakt met een tweede collegezaal (100 plaatsen). 
De kosten bedragen ongeveer 42 miljoen euro. 

Twaalf miljoen daarvan is bestemd voor de parkeer-
garage onder het gebouw. Die wordt kleiner dan ge-
pland, maar dat compenseert de universiteit door 
onder de nieuwe sportvelden bij het Gymnasion 
een tweede parkeergarage aan te leggen. 

Rechten krijgt Grotiusgebouw

in de 
media

“Wir haben es nicht gewusst, het is een beladen term, maar wel waar.”
Kardinaal Simonis, grootkanselier van de theologische faculteit van de Radboud Universiteit, 

bij Pauw en Witteman

Het lukte de Rus Grigori Perelman 
het Vermoeden van Poincaré te 
bewijzen, maar hij weigerde de 
bijbehorende prijs van een miljoen 
dollar. Waarom toch?
“Het verbaast me niets. Perelman 
weigerde in 2006 al de Fields me-
daille (een prestigieuze prijs voor 
wiskundigen onder de 40 jaar, red.). 
Maar dit is niet goed voor het imago 
van de wiskunde. Het suggereert dat 
elke topwiskundige een halve gare is.”

En dat is niet zo?
“Wiskundigen leven door de abstracte 
materie van de studie vaak in hogere 
sferen. Daarom zie je bij sommigen 
een gebrek aan interesse in aardse za-
ken. Dat maakt ze sympathiek, maar 
bij Perelman is dit doorgeslagen.”

Met zijn weigering haalt wiskunde 
wel de krant. Toch aardige reclame 
voor het vak?
“Het is juist vervelend dat de belang-
rijkste wiskundige zo’n excentrieke-
ling is. Ik probeer bij scholieren wis-
kunde als geschikte studie aan te 
prijzen. Nu lezen hun ouders dit be-
richt en zijn ze bang dat hun zoon of 
dochter ook een idioot wordt als hij 
of zij wiskunde gaat studeren. Ik had 
het prijzengeld gewoon aangenomen 
en er mijn huis van afbetaald.”

Toch levert Perelman een topprestatie. 
Een revolutie in de wiskunde?
“Nee, Perelman is excentriek in zijn 
gedrag, maar niet binnen de wiskun-
de: hij heeft vrij standaard metho-
den briljant toegepast, maar niet de 
wiskunde op haar kop gezet.”

Klaas Landsman
hoogleraar Wiskunde

In de bloei
Liefde is… voor je collega opzoeken welke dodelijke ziekte 

je hebt als je hoest als een tbc-patiënt. Dat je zo’n ranzig 

bloedsmaakje in je mond krijgt, u kent het wel. Q-koorts, 

de Mexicaanse, de bof (een studentenplaag op ‘t moment, las 

ik op Voxlog) en dan zijn er nog de wat alledaagsere ziektes 

als longontsteking en longkanker. Maar, stelde collega R. 

me gerust: “Het kan ook best iets onschuldigs zijn hoor.”

Liefde is ook: die van Nijmegen voor de universiteit. De 

liefde blijkt bloeiende, zoals deze Vox eigenlijk alles bloei-

ende lijkt. Het Nijmeegse verenigingsleven tiert welig, net 

als de loopbaan van filosoof Rob Wijnberg – die op z’n 

27ste al vier boeken heeft geschreven. De bomen op de 

campus mogen voorlopig ongestoord verder groeien (een 

eerste scheurtje in de liefde tussen stad en universiteit?) 

en onze meiden van De Hugo geven zich volledig bloot 

over de romantiek in hun leven. Tegen zo veel lentegeluk 

zijn mijn ziektekiemen vast niet opgewassen. 

Anne Dohmen / hoofdredacteur a.i. Vox[red]

De impact van publicaties van Radboud-onderzoe-
kers nam de afgelopen jaren bovengemiddeld toe. 
Dit blijkt uit het onlangs verschenen rapport 
Wetenschaps- en technologie-indicatoren 2010, dat 
de scores op een rijtje heeft gezet voor de jaren 
2005 – 2008. 

Wat zegt een stijging van citatiescore? 
Dat publicaties vaker door andere wetenschappers 
worden geciteerd. De universiteit stond voor de jaren 
2003 – 2006 nog een-na-laatste, inmiddels laat 
Nijmegen vier universiteiten achter zich. Dat is mooi, 
want de citatiescore heeft een veel groter aanzien dan 
de lijst publicaties.

Waar heeft Nijmegen de stijging aan te danken?
Vooropgezet: de Radboud Universiteit stond er bij de 

vorige metingen bijzonder beroerd voor. Als oorzaak 
voor de slechte score in de afgelopen jaren werd de 
naamsverwarring genoemd: er zou een ratjetoe aan 
namen de ronde doen bij ingediende publicaties, 
waardoor de rekenmeesters nogal wat citaties van de 
Radboud Universiteit misten. Collegevoorzitter Roelof de 
Wijkerslooth dreigde vorig jaar onderzoekers te 
bestraffen voor een onjuiste naamsvermelding.

Is de stijging te danken aan meer citaties, of aan betere 
naamsvermelding?
Niemand die het weet. Het zal een combinatie van beide 
zijn. Het college van bestuur is vorig jaar op tournee 
geweest langs alle faculteiten om goede naamsvermel-
ding te promoten. Dat zal geholpen hebben. En intussen 
mogen we best aannemen dat Nijmeegse onderzoekers 
op dit vlak domweg beter zijn gaan presteren.

Opmerkelijke toename van citatiescore
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quote
“Het Valkhofpark werd onder architectuur ontworpen en de 
twee restanten van de burcht vormden een bewust geïntegreerd 
deel ervan. Het plaatsen van een historisch bedoelde toren, de 
donjon, op die plek zou dus een rechtstreekse schending zijn van 
de huidige echte historische, monumentale waarde van de plek.”
Hoogleraar Jos Joosten over de Donjon: maak liever een monument van het park. 

De Gelderlander 27 maart

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

cartoon

Brandveiligheid
Vox 13 schreef over brandveilig-
heid in studentenhuizen. Wij zijn 
bijzonder blij met deze aan-
dacht, want brandveiligheid is 
een bron van permanente aan-
dacht voor de SSHN en dat zou 
het ook voor onze huurders 
moeten zijn. 
De SSHN heeft de afgelopen ja-
ren veel inzet en geld besteed 
aan het up-to-date brengen van 
de brandveiligheid van haar 
wooncomplexen en is daar nog 
mee bezig (op basis van het 
nieuwe besluit brandveilig ge-
bruik bouwwerken). In totaal be-
steedt de SSHN afgelopen jaar 
en dit jaar 5 miljoen euro aan de 
verbetering van brandveiligheid. 
Zie onder andere alle nieuwe 
brandtrappen langs de gevels 
van Galgenveld, die nu weer aan 

de eisen van deze tijd vol-
doen. Dit jaar worden nog maat-
regelen getroffen voor enkele 
andere complexen, waaronder 
de Jacob Canisstraat, Welgele-
gen en Westerhelling. Daarmee 
voldoen al deze complexen aan 

de huidige regelgeving. 
De 75 stadspanden van de SSHN 
voldoen al aan de gemeentelijke 
nota Gerust op Kamers uit 2006, 
maar worden komend jaar – in 
goed overleg met de brandweer 
–  ook aan de laatste regel-
geving aangepast. Dit kost alle-
maal veel geld, maar het mag 
duidelijk zijn, dat de SSHN hoge 
prioriteit geeft aan de brand-
veiligheid van haar huurders.
Het goede van uw reportage is, 
dat daarin nadrukkelijk naar 
 voren komt, dat brandveilig-
heid niet alleen een verantwoor-
delijkheid is van de verhuurder, 
maar dat bewoners daarin ook 
hun eígen verantwoordelijkheid 
hebben. Dat wordt nog eens 
pijnlijk duidelijk uit de voor-
beelden, o.a. het dispuuts-
pand Durendal (SSHN-pand).
Het vrijhouden van vluchtwegen 
is echt een verantwoordelijkheid 
van de bewoners zelf. Het door 
bewoners zelf plaatsen van gas-
fornuizen met direct daarachter 
een niet-beschermde gasslang 
is van een hemeltergende onna-
denkendheid... Het – tijdens een 
feest – demonteren van een 
rookmelder is natuurlijk niet de 
bedoeling, maar het is erg flauw 
om de complexbeheerder de 
schuld daarvan te geven.
Overigens zagen wij ook een 
aantal verbeterpunten voor de 
SSHN zelf. Wij gaan daar met de 
bewoners snel werk van maken. 
We hopen dat huurders van de 
SSHN en in de vele particuliere 
panden in het vervolg meer 
 attent zullen zijn op de (brand-)
veiligheid van henzelf en hun 
medebewoners.  
Max Derks

directeur/bestuurder SSHN 

Ik ben dol op kantoorartikelen. Ik sta vaak 

verlekkerd voor de kast, en bepaal mijn 

 keuze. Gummetjes? Markeerstiften? Ruiter-

tjes? Soms neem ik wel drie nieuwe potloden 

tegelijk mee, omdat ze zo lekker ruiken. 

Twee breng ik dan weer schuldbewust re-

tour. Een tikkie beduimeld, dat wel. Ik houd 

ervan, ik kan er niets aan doen. Het fascine-

rendst vind ik de rondzendenvelop. Een 

 geweldige vinding. Hij is groter dan A4, gelig 

van kleur, er zitten gaatjes in om te laten 

zien dat de inhoud ongevaarlijk is, en, en dat 

is essentieel, er staan wel vijftig vakjes op, 

waarin je naam en adres kunt vermelden. Je 

stopt er een kopietje in, je vult de naam van 

de ontvanger in, en je gooit het bij de inter-

ne post. En soms nog diezelfde dag haalt de 

ontvanger je kopietje eruit, stopt er iets 

nieuws in, krast zijn naam door, schrijft een 

nieuwe naam in een leeg vakje, en gooit het 

ding weer bij de interne post. Zuinig, duur-

zaam en briljant. Vast een vinding van voor 

de oorlog. Ik kan het niet laten om het 

 parcours van zo’n envelop te bestuderen. Ik 

ontcijfer altijd alle namen, ik pak de platte 

grond van de campus erbij om te zien waar 

het ding al geweest is en ik leg een heatmap 

aan, om te zien of sommige afdelingen 

 elkaar vaker de envelop toespelen. Heerlijk. 

Laatst had ik er een waarop Professor 

 Kistenmakers nog was doorgekrast. Die man 

is al vijftien jaar met pensioen. Op eentje 

kwam de naam Nel een paar keer voor, in 

een ferm, hoekig en masculien handschrift. 

Tussen de vakjes met Nel stond twee keer 

 Peters 547 en één keer stond er alleen maar 

533. Dat heeft Nel dus geschreven. En, nu 

komt het: Nel had bij Peters een hartje gete-

kend. Lief hè? Dus mijn hypothese is nu dat 

Nel via de interne post aan het daten is 

 geslagen. Dat de gele envelop een locatie 

 bevatte, of een briefje met enkel een tijdstip, 

of een gedichtenbundel, of een herensok, of 

de resultaten van een SOA-test. Je weet het 

niet. 

Bürobedarf

Mgt
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Kappen voor
campusnatuur

nieuwsachtergrond

Kun je honderd bomen 
tegen de grond werken 
en volhouden dat je  
een groene campus na-
streeft? 
Nee, vindt de gemeente 
Nijmegen en zette een 
streep door de beoogde 
nieuwbouw voor sociale 
wetenschappen. Ten  
onrechte, werpt de uni-
versiteit tegen. “Een 
boom kappen betekent 
niet automatisch een 
misdaad tegen het 
 milieu. Het ligt veel 
 genuanceerder.”

plaats van de campus (voor het 
bestuursgebouw) onder de grond 
verdwijnen, maar er moest ook 
gekapt worden. Van het bosje tus
sen de Houtlaan en het Spinoza
gebouw zou een klein deel aan 
de campuszijde verdwijnen. 
Deels om er een parkachtige 
overgang tussen bos en campus 
te creëren en deels voor een 
nieuw gebouw van sociale 
 wetenschappen. 

Pavlov
Vooral dat laatste bleek felle 
 reacties op te roepen bij buurt
bewoners uit Brakkenstein die 
samen met Milieudefensie en 
IVN een actie ter behoud van het 
bos begonnen. Volgens Alex de 
Meijer van Milieudefensie moet 
het bosje als buffer tussen de 
universiteitsgebouwen en de 
wijk behouden blijven. “De 
 Willem Nuyenslaan is een grens 
die de universiteit niet mag pas
seren. Er is al te veel groen op de 
campus verdwenen.”
Inmiddels heeft wethouder Jan 
van der Meer van GroenLinks de 
universiteit laten weten de argu
menten van de tegenstanders te 
steunen. Bouwen in het bosje 

gaat in tegen het bestemmings
plan en de gemeente is niet van 
plan om mee te werken aan een 
wijziging daarvan, zo schrijft de 
wethouder. Het groen moet 
 behouden blijven. 
Dat betekent voorlopig niet al
leen een lelijke streep door de 
nieuwbouwplannen voor sociale 
wetenschappen, het zet de uni
versiteit ook te kijk als een bo
menkapper, een dubieuze orga
nisatie die groei ten koste laat 
gaan van natuur en milieu. En 
juist dat laatste doet pijn, vindt 
ook Hans van Haren, directeur 
van het universitair vastgoed
bedrijf. Een boom kappen bete
kent niet automatisch een mis
daad tegen het milieu, vindt hij. 
Die pavlovreactie is volgens 
hem ‘simplistisch’ en niet van 
toepassing op de plannen van de 
universiteit. “Hoe je het ook 
wendt of keert: de campus wordt 
groener. De nieuwbouw voor 
rechten en sociale wetenschap
pen is geen uitbreiding van de 
bebouwing, maar een vervan
ging. De nieuwe gebouwen wor
den hoger dan de huidige zodat 
ze minder beslag leggen op kost
bare ruimte. Daarnaast gaat een 

E
en charmeoffensief ? 
Michel ter Berg proeft 
het woord op z’n lippen. 
“Ja, misschien kun je 

het wel zo noemen.” De adjunct
directeur van het universitair 
vastgoedbedrijf heeft een lijst 
voor de pers voor zich liggen. 
Daarop staan alle bomen die de 
komende weken geplant of ver
plant worden. Zo komen er 
rondom de Erasmuslaan 125 
 bomen bij, ter compensatie van 
het groen dat moest verdwijnen 
voor het nieuwe fietspad. Ter 
Berg: “Het probleem is: als je 
een boom kapt, dan leest de hele 
wereld het in De Brug. Maar nieu
we bomen plant je altijd in de 
volledige anonimiteit. Dat probe
ren we hiermee te veranderen.”
In een notendop is dat het pro
bleem van de universiteit. Al 
 jarenlang prijkt de ambitie van 
een groene campus hoog op de 
strategische agenda van de uni
versiteit. Maar dat zelfgekoester
de imago kreeg het de afgelopen 
maanden stevig te verduren in 
de discussie rond de nieuwbouw
plannen voor rechten en sociale 
wetenschappen. Weliswaar zou 
de grootste en lelijkste parkeer



9

num
m

er 14 • jaargang 10 • 1 april 2010

Kappen voor
campusnatuur

zodat het een onderdeel van de 
campus gaat vormen. Studenten 
en medewerkers zullen daar de 
groene campus ook echt zelf 
kunnen ervaren.”
Maar kan dat dan niet zonder de 
nieuwbouw van sociale weten
schappen over de Willem Nuyen
slaan heen te tillen? “Wanneer 
je de laagbouw van het Spinoza
gebouw niet verplaatst, dan staat 
de nieuwbouw van rechten 
straks volkomen geïsoleerd aan 

de achterkant van sociale weten
schappen. Door de laagbouw van 
sociale wetenschappen te ver
plaatsen creëer je een plein
doorgang tussen de Thomas van 
Aquinostraat en de nieuwbouw 
van rechten. Campusontwikke
ling betekent niet alleen gebou
wen neerzetten, maar ook samen
hang creëren.”

groot deel van de parkeerplaats 
ondergronds. Per saldo komt er 
meer ruimte, minder verkeer, 
meer groen.”

Ashok Bhalotra
Maar meer nog dan om vierkante 
meters gaat het volgens hem om 
kwaliteit. Formeel draagt het be
staande bos tussen de Houtlaan 
en de campus nu wel bij aan de 
‘groene campus’, maar in de 
praktijk is het niet meer dan een 
decorstuk. De gebouwen staan 
er met de achterkant naartoe en 
sluiten het daarmee af van de 
campus. De universiteit telt 
18.000 studenten en 5.000 mede
werkers, maar in een zomerse 
lunchpauze wandelen er nog 
geen tien mensen door het bos. 
En op de twee of drie bankjes is 
altijd plek. De academische ge
meenschap ziet letterlijk door 
de bomen het bos niet meer. 
De universitaire plannen moe
ten daar verandering in brengen, 
vertelt Ter Berg. “We creëren in 
feite een overgangsgebied,  
een parkbos, met zowel bomen
groepen als open plekken. Die 
vormt straks een natuurlijke 
overgang naar het bosgebied toe 

Samenhang is juist waar het  
aan ontbreekt, vindt De Meijer 
(Milieudefensie), die wijst op de 
plannen van stedenbouwkundige 
Ashok Bhalotra uit de jaren ne
gentig die niet zijn uitgevoerd. 
Maar dat heeft volgens Ter Berg 
met andere factoren te maken. 
“Bhalotra wilde een gemeen
schappelijke campus van univer
siteit, ziekenhuis en HAN, gecon
centreerd rond de Heijendaalse
weg. Zo’n gezamenlijke opgave 
bleek toch lastig te realiseren. 
Bovendien is de universiteit veel 
harder gegroeid dan toen werd 
verwacht. Maar juist van Bha
lotra’s groene programma is 
toch veel verwezenlijkt. Zo heeft 
elk nieuw gebouw sinds die tijd 
een eigen parkeergarage gekre
gen. Bovendien zijn we nog niet 
klaar. Rond het Huijgensgebouw 
bijvoorbeeld wordt het de komen
de jaren veel groener. De steden
bouwkundige grammatica van 
Bhalotra is wel degelijk herken
baar.”

Geen kaalslag
Bottom line: eigenlijk willen alle 
partijen hetzelfde. Namelijk een 
groene campus. Heeft de univer

siteit het dan laten afweten in 
haar communicatie? In elk geval 
is duidelijk dat ze de inhoud en 
doelstellingen van haar plannen 
beter moet uitdragen, vinden 
Ter Berg en Van Haren. “We 
moeten in dit geval duidelijk 
maken dat we geen grootschali
ge kaalslag in petto hebben, 
maar een goed doordacht plan 
om het groen op de campus uit 
te breiden en kwalitatief beter te 
maken.” De ontwerpen op papier 
zijn inmiddels ook veranderd: 
het parklandschap heeft meer 
groene wolkjes gekregen die op 
bomengroepen duiden. Dat punt 
mogen Milieudefensie en de 
buurtbewoners incasseren, maar 
de kern blijft volgens Ter Berg 
en Van Haren: de nieuwbouw
plannen versterken de groene 
campus. Ter Berg: “Onze bood
schap aan het gemeentebestuur 
is: als je prijzen wilt winnen voor 
de groenste stad, kijk dan eens 
goed naar deze plannen, want ze 
dragen daar absoluut aan bij. Ik 
zou zwaar teleurgesteld zijn 
wanneer we die boodschap niet 
overgedragen krijgen.” 

Tekst: Rob Goossens

‘We hebben geen 
grootschalige 
kaalslag in petto,
maar een goed 
doordacht plan’
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“	Vrijheid	is	het
	 recht	om	te	twijfelen”

Rob Wijnberg

“Als je alles hebt, ben je vrij om te doen wat je wilt”, stelt filosoof Rob Wijnberg, columnist 
en essayist voor NRC Next. Over vrijheid praat hij volgende maand op het filosofisch festival 
De vrijheid van Nijmegen. “Nu mag Wilders geen commentaar leveren op de islam, maar 
honderdvijftig jaar geleden mocht Darwin zijn evolutietheorie niet uitspreken.”

interview



11

num
m

er 14 • jaargang 10 • 1 april 2010

Je gaat in debat met de 
Nijmeegse filosoof Bas van 

 Stokkom over de vrijheid van menings-
uiting. Mag alles gezegd worden wat 
jou betreft? 
“Het is achterhaald en vaak ge-
vaarlijk om te zeggen dat ergens 
niet over gepraat mag worden. 
Nu mag Wilders geen commen-
taar leveren op de islam, maar 
vierhonderd jaar eerder mocht 
Galilei niet zeggen dat de aarde 
niet het middelpunt van het uni-
versum is en honderdvijftig jaar 
geleden mocht Darwin zijn 
 evolutietheorie niet uitspreken.”

Dat is wel een hele gekke 
vergelijking.

“Wat ik bedoel is: de vrijheid 
van meningsuiting is het recht 
om te twijfelen. Het is niet het 
recht om te beledigen, maar te-
gelijk is er ook geen recht om 
niet beledigd te worden. Het is 
het recht om aan andermans 
mening te tornen. Mag ik niet 
zeggen dat God niet bestaat om-
dat ik een gelovige daarmee zou 
kunnen beledigen? Mag een ge-
lovige vanuit zijn godsdienst 
niet zeggen dat homoseksualiteit 
tegennatuurlijk en verkeerd is 
omdat hij er homoseksuelen 
mee beledigt? Zo kan ik einde-
loos doorgaan. Er wordt altijd, in 
elke samenleving beledigd, om-
dat we nou eenmaal niet alle-
maal dezelfde moraal hebben. 
Daar ontkom je niet aan.” 

En dus kan alles?
“Over alles kan gepraat 

worden. Er moeten geen ver-
schillen gemaakt worden. De SP 
roept bijvoorbeeld regelmatig 
dat de liberale filosofie de schuld 
heeft aan alle ellende. Die filoso-
fie moet bestreden worden. In 
wezen verschilt die uitspraak 
niet van wat Wilders zegt over 
de islam. Maar er is geen liberaal 
die zich erdoor beledigd voelt, 
terwijl islamieten zich wel bele-

digd voelen door Wilders. Als dat 
de grenzen bepaalt, krijg je wille-
keur. Ik vind het bijvoorbeeld 
idioot dat de vrijheid van gods-
dienst apart besloten is. Door dat 
los te trekken van de vrijheid 
van meningsuiting suggereer je 
dat er andere rechten gelden 
wanneer een uitspraak gedaan 
wordt uit geloofsovertuiging. 
Neem imam El-Moumni, die zei 
dat je homo’s van het balkon 
mag smijten. Hij werd aange-
klaagd voor die uitspraak, maar 
vrijgesproken op grond van 
godsdienst. Ik ben niet islami-
tisch. Had ik dan niet dezelfde 
uitspraak mogen doen, omdat ik 
me niet net als hij op de vrijheid 
van godsdienst kan beroepen? 
Zulke verschillen mogen niet be-
staan. Elke mening moet op de-
zelfde wijze beoordeeld worden. 
Geloofsovertuigingen mogen 
geen ‘status aparte’ krijgen.”

Je hebt een boek geschreven 
over dit onderwerp en intussen 

heb je er nog drie op je naam, terwijl je 
pas 27 bent.
“Ik wist al op mijn veertiende 
dat ik columns wilde schrijven. 
Ik vroeg mijn vader elke paar da-
gen of hij me een stelling wilde 
geven en daar schreef ik dan een 
column over. Om te oefenen. Op 
mijn negentiende had ik er drie-
honderd. De beste drie heb ik 
toen naar alle landelijke dagbla-
den gestuurd. Ik wilde groot be-
ginnen. De Telegraaf gaf me een 
podium op hun jongerenpagina. 
Al na een half jaar stuurden ze 
me naar Madrid om David Beck-
ham te interviewen. Ze geloof-
den in me. Dat is de rode draad 
in mijn werkende bestaan: de 
kansen die je krijgt, krijg je van 
je meerderen. Zij moeten het in 
je zien. Dat geluk heb ik gehad.”

Is het dan allemaal vanzelf 
gegaan?

“Niet vanzelf. Na de middelbare 

school ging ik bedrijfskunde stu-
deren, maar ik vond het niks. 
Daarna ben ik naar de toneel-
school gegaan. Stiekem droomde 
ik ervan om cabaretier te wor-
den, maar het paste niet bij me. 
Ik miste in beide studies intellec-
tuele prikkels. Toen dacht ik: als 
er één studie is die je prikkelt in 
je denken, dan is het filosofie. 
Na twee colleges was ik verkocht. 
Ik vond het geweldig. Tijdens 
mijn studie heb ik geleerd mijn 
gedachten te formuleren. Daar 
heb ik nog altijd profijt van. Na 
mijn studie werd ik bij NRC	Next	
aangenomen op de binnenland-
redactie. Dat was niks voor mij. 
Ik ben geen nieuwsjager. Ik zat 
in het stadion van FC Groningen 
terwijl er brand uitbrak, maar 
het kwam niet in me op de re-
dactie te bellen. Toen wist ik dat 
ik naar de opinieredactie moest. 
Na twee jaar werd me gevraagd 
om een column en essays te 
gaan schrijven. Dat doe ik nu. Ik 
denk dat ik de enige journalist 
ben die dat niet pas aan het eind 
van zijn loopbaan doet. Eigenlijk 
ben ik begonnen met het toetje.” 

Dus je hebt alles al?
“Ik kan wel met pensioen 

bedoel je? Nee, je hebt gelijk. Ik 
heb alles: familie, vrienden, een 
huis, een carrière en erkenning. 
Als je alles hebt, ben je vrij om 
te doen wat je wilt. Dat ben ik en 
daar ben ik me heel erg van be-
wust. Ik heb ook anders gezien. 
Mijn moeder is Slowaakse. Op 
jonge leeftijd is ze gevlucht voor 
het communisme en ze heeft 
haar familie twintig jaar niet 
kunnen zien. Toen het opnieuw 
veilig voor haar was om naar 
Slowakije te gaan, zochten we 
haar familie af en toe op. Dan 
namen we bergen aan eten en 
wasmiddel mee. Ze hadden niets. 
De tegenstelling met de familie 
van mijn vader is gigantisch. Hij 
komt uit een steenrijke Ameri-

kaanse familie. Die tegenstelling 
heeft mij bewust gemaakt van 
wat ik heb en wat ik kan.” 

Is er dan niets meer om van te 
dromen?

“Natuurlijk wel! Ik heb nu vier 
boeken op mijn naam, allemaal 
non-fictie. Mijn eerste boek ont-
stond toen ik me verwonderde 
over de tegenstelling tussen mijn 
werkomgeving en mijn privé-
omgeving. Op de redactie van 
NRC	Next werkte ik tussen journa-
listen die de hele dag bezig wa-
ren met de actualiteit. ’s Avonds 
in mijn studentenhuis zat ik aan 
tafel met jongeren die bij wijze 
van spreken niet eens wisten wie 
op dat moment premier was. De	
Groene	Amsterdammer	vroeg me 
er een essay over te schrijven. Na 
4000 woorden besefte ik dat ik 
er nog makkelijk 40.000 bij kon 
schrijven. Die andere boeken 
zijn ook ontstaan uit verwonde-
ring over wat ik om me heen zag.
Na vier non-fictie boeken zou ik 
graag een roman schrijven. En ik 
wil nog eens promoveren. En op 
de lange termijn? De Nobelprijs 
winnen misschien? Haha! Een 
Amerikaanse komiek zei op zijn 
vijfendertigste: ‘Toen Mozart zo 
oud was als ik, was hij al twee 
jaar dood’. Dat vind ik een mooie 
gedachte. Het leven is kort. Je 
bent hier als je geluk hebt tach-
tig jaar. Dan moet je aan het 
eind van die jaren toch kunnen 
constateren dat je écht wat ge-
daan hebt. Je hoeft niet te haas-
ten, maar je moet nooit stil-
staan.” 

Tekst: Bregje Cobussen
Foto: Duncan de Feij

Rob Wijnberg is een van de gasten op het 
Vrijheid van Nijmegen Filosofisch Festival, 
vrijdag 16 april van 20.00 tot 01.00 uur in 
het CollegezalenComplex.
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De liefde tussen de 
 gemeente Nijmegen en 
Radboud Universiteit 
bloeit. Met onderzoek 
voor de stad, een gedeel-
de interesse in Europa 
en zonne cellen plus 
spinoff- bedrijvigheid in 
het  Mercator Science 
Park. Slinkende onder-
zoeksbudgetten en de 
economische crisis 
 maken het een liefde uit 
noodzaak. Maar dankzij 
burgemeester Thom de 
Graaf groeit het uit tot 
echte liefde. 

H
et is er genoeg: onder
zoek op de Radboud 
Universiteit dat de 
stad Nijmegen aan

gaat. Neem socioloog Bas van 
Stokkom, kenner van probleem
wijken in de steden. Van Stok
kom bekritiseert de beleidsma
kers die aansturen op meer in
teractie tussen bewoners, lees: 
buurtbarbecues. Dat is geen 
voorwaarde voor een leefbare 
buurt, zegt hij, integendeel: het 
kan averechts werken als straat
bewoners zich gaan afsluiten 
voor de andere straten in de 
wijk. De gemeente moet er juist 
voor zorgen dat de bewoners 
weer trots zijn op hun wijk, con
cludeert Van Stokkom. Zijn tip: 
trek voorzieningen aan zoals 
kleine winkels en verlevendig 
straten met pleinen en speel
tuinen. 
Ook bijzonder hoogleraar City
marketing GertJan Hospers doet 
relevant onderzoek voor de ge
meente. Hij weet als geen ander 
hoe een stad als Nijmegen zich 
naar buiten toe moet laten zien. 
Zijn oratie was een pleidooi voor 
‘warme citymarketing’, waarbij 
het gevoel dat mensen hebben 
bij een stad voorop staat. Bij 

warme citymarketing gaat het 
niet zozeer om de behoeften van 
nieuwkomers maar om de woon
wensen van de eigen bevolking. 
Het advies van Hospers: geef de 
eigen bewoners en bedrijven de 
ruimte. 
Hoogleraar Frans Boekema (socia
le geografie) ziet een groei van 
onderzoek dat belangrijk kan 
zijn voor de gemeente. “Het in
zicht groeit dat wetenschap zich 

wel afspeelt op een internatio
naal podium, maar dat het ook 
van belang is om te weten hoe 
kennis invloed uitoefent op je 
 eigen omgeving.” 
Wetenschappers moeten hun 
ivoren toren ook uit, gezien de 
slinkende onderzoeksbudgetten 
en het steeds grotere belang dat 
subsidieverstrekkers hechten 
aan het nut van wetenschap. 
“We moeten ons steeds vaker 
verantwoorden”, zegt Boekema. 
“Geldschieters willen weten wat 
we eigenlijk opschieten met al 
die kennis.” De druk op universi

teiten is ook wel te verklaren, 
zegt de hoogleraar. “De vraag
stukken worden complexer. Je 
komt er als een partij niet meer 
alleen uit. Het ligt dan voor de 
hand dat overheden aankloppen 
bij een universiteit in de buurt.”
Gelukkig ziet de gemeente 
 Nijmegen ook het belang van 
wetenschappelijk onderzoek.  
Ze zoekt de universiteit in eigen 
stad steeds vaker op. Bijvoor

beeld om zaken uit te zoeken 
waar de gemeente zelf de know 
how niet voor heeft. Burgemees
ter De Graafs voorganger Guusje 
ter Horst vond dat er een nieuw 
onderzoek naar de ware toe
dracht van het bombardement 
op Nijmegen van 12 februari 
1944 moest komen. Roelof de 
Wijkerslooth bood aan dat 
 onderzoek mede mogelijk te 
 maken. Uiteindelijk haalde 
 historicus Joost Rosendaal de 
toedracht van het bombarde
ment boven water, wat vorig 
jaar resulteerde in een boek. 

cover

‘De vraagstukken worden complexer. 
Je komt er als een partij niet meer alleen uit’

Nijmegen

Radboud
loves
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Radboudwoordvoerder Willem 
Hooglugt: “Joost Rosendaal heeft 
Nijmegen een stukje van zijn 
 geschiedenis teruggegeven.” 
De gemeente klopte, in de per
soon van wethouder Jan van der 
Meer, ook op de deur van John 
Schermer, hoofd van het Nij
meegse zonnecelonderzoek. De 
gemeente wil zonneenergie in 
Nijmegen op de kaart zetten en 
heeft daarom het Zonnekracht
team opgericht, met daarin 
Schermer als specialist op het 
gebied van de werking van de 
zonnecel. Schermer: “De ge
meente realiseert zich dat zon
neenergie booming is, de snelst 
groeiende industriesector ter 
 wereld. Als ze een infrastructuur 
heeft die daarop is ingericht, 
heeft Nijmegen een streepje 
voor. De gemeente realiseert 
zich dat en onze onderzoeks
groep kan daar een rol in spelen.” 
Beleidsmakers hechten steeds 
meer belang aan een kritische 
blik van buiten, zegt hoogleraar 
Michiel de Vries (bestuurskunde), 
die in 2007 mede aan de wieg 
stond van een Radboudloket 
voor bestuurlijke vraagstukken. 
Net als geograaf Boekema ziet 
hij een “toenemende druk op de 
vermaatschappelijking van 
 wetenschappelijk onderzoek”, 
ook van bestuurders die door de 
bomen het bos niet meer zien. 
Zo’n vijf keer per jaar kloppen 
gemeenteraadsleden of wethou
ders bij hem aan om raad over 
een of andere misstand. 

Speeddates
Hoogleraar Bedrijfskunde José 
Bloemer is een van de weten
schappers die regelmatig haar 
tanden zet in kennisvragen van 
buiten. Onlangs bracht ze, sa
men met collega Marcel van 
 Birgelen, advies uit aan Binnen
stadservice Nijmegen. Die wilde 
de mogelijkheden in kaart bren
gen van duurzaam transport bij 
de bevoorrading van winkels. 

 Diane Hofenk is als promoven
dus bij dit project betrokken: 
“Binnenstadservice was heel blij 
met ons onderzoek.” Ze legt uit 
dat over duurzaam goederen
transport weinig kennis voor
handen was. Om als overkoepe
lend orgaan richting belangheb
bende partijen een potje te 
 kunnen breken, was een goed 
onderbouwd rapport meer dan 
welkom.  

José Bloemer: “Partijen worden 
zich steeds meer bewust van het 
belang van gedegen onderzoek 
en zoeken in hun eigen regio de 
instituten die hun vragen kun
nen beantwoorden.” Ook plano
loog Erwin van der Krabben 
 signaleert de stijgende behoefte 
in de buitenwereld aan kritisch 
onderzoek. Sinds kort organi
seert hij speeddates met beleids
makers van gemeente en provin

21 maart ‘07
Lancering van het Zonnekracht-
team Nijmegen, waarin de ge-
meente haar status als ‘zonne-
stad’ wil vestigen, onder meer 
dankzij de expertise van Radboud-
onderzoeker John Schermer. 

Een liefdesgeschiedenis
15 mei ‘08 
Als cadeau aan de 85-jarige uni-
versiteit biedt de gemeente de 
universiteit een bijzondere leer-
stoel aan. Dolly Verhoeven is de 
eerste leerstoelhouder die zich 
mag verdiepen in de ‘geschiedenis 
van Nijmegen met nadruk op 
 publieksgerichte aspecten’. 

25 juni ‘08 
Nijmeegse archeologen gaan sa-
men met collega’s uit Leiden een 
vervolg geven aan de opgravingen 
op het Kops Plateau in Nijmegen-
Oost, waar onder meer een militaire 
commandopost is blootgelegd.  
De gemeente Nijmegen is mede-
betaler aan dit project, dat moet 
leiden tot een tentoonstelling in 
het Valkhof. 

22 februari ‘09 
Radboud-historicus Joost Rosen-
daal presenteert in de Stevens-
kerk de geschiedschrijving over 
het ‘vergissingsbombardement’ op 
de stad, precies 65 jaar eerder. De 
gemeente Nijmegen gaf opdracht 
tot het onderzoek.  

2 juni 2009 | Werkbezoek van de gemeente aan het zonnecellaboratorium op de universiteit. Tweede van links 
milieuwethouder Jan van der Meer, naast hem burgemeester Thom de Graaf. Onderzoeker John Schermer geeft uitleg. 
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‘Joost Rosendaal heeft Nijmegen een stukje van zijn geschiedenis teruggegeven’
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cie, om op een rijtje te zetten 
welke ruimtelijke vraagstukken 
om nader onderzoek vragen. “De 
liefde komt van twee kanten”, 
merkt Van der Krabben op. De 
geldschieters die het onderzoek 
financieren eisen betrokkenheid 
van een maatschappelijke partij, 
waarbij de onderzoekers in één 
moeite door verzekerd zijn van 
de noodzakelijke maatschappe
lijke relevantie. “Als het niet re

levant is, betalen die organisa
ties echt niet mee. Ook weten
schapsorganisatie NWO vraagt 
in toenemende mate om betrok
kenheid en cofinanciering van 
maatschappelijke organisaties.” 
Ook al lijkt de samenwerking 
 afgedwongen door NWO en de 
buitenwereld, het mooie is dat 
universiteit en stad elkaar nu 
echt zien staan. Ter
wijl ze tot voor 

kort opereerden als twee bok
ken, ieder aan een eigen kant 
van de groene wei. De kentering 
begon met het lustrum van de 
universiteit in 2008 dat nadruk
kelijk samen werd gevierd. We
tenschappers verlevendigden de 

Nijmeegse binnenstad met 
workshops, experimenten, 
debatten, een chemie
show en rechtszaken met 

een publieksjury. Burge

12 september ‘09 
Hoogleraar Sociale psychologie 
Daniël Wigboldus verzorgt in de 
Gelderlander de aftrap van de 
nieuwe rubriek ‘Regio inZicht’, 
waarin een kwartet Radboud- 
onderzoekers om beurten zijn licht 
laat schijnen op ontwikkelingen in 
stad en regio. Het viertal bestaat 
naast Wigboldus uit Dolly Verhoe-
ven, fysioloog Maria Hopman en 
geograaf Henk van Houtum.

28 februari ‘10 
Een delegatie van onder meer de 
gemeente Nijmegen en de univer-
siteit maakt goede sier in New 
York, bij de start van twee exposi-
ties van middeleeuwse manus-
cripten met wortels in Nijmegen. 

2 maart ‘10 
Zes Radboud-projecten ontvangen 
van de gemeente een subsidie  
van 400.000 euro, als bijdrage aan 
de innovatieve slagkracht van de 
regionale economie. 

15 maart ‘10 
Met de uitreiking van de eerste 
Vrede van Nijmegen Penning aan 
Jacques Delors vestigt de ge-
meente haar betekenis als weg-
bereider van de Europese een-
wording. De universiteit bracht als 
mede-initiatiefnemer van de pen-
ning een van haar geleerden in 
stelling (Peter Rietbergen), die 
 tijdens de uitreiking uitlegde hoe 
de Vrede van Nijmegen in 1679 is 
te begrijpen als wegbereider tot 
de Europese gedachte.

30 november 2009 | Wethouder Hannie Kunst bij de Mercator Award voor succesvol ondernemerschap
voor spinoffs van universiteit en UMC. Links de winnaar van 2009, Bastiaan de Leeuw van NovioGendix. 

Samen in 
het Regiolab 

Breng regio en universiteit bij 
 elkaar rond vraagstukken over 
duurzaamheid. Met die inzet 
 buigen onderzoekers en stads-
bestuurders zich volgende week 
over het opstellen van een agenda 
met onderzoeksvragen. De onder-
zoekers zijn van de management-
faculteit, de bestuurders en amb-
tenaren komen van de directie 
Grondgebied van de gemeente. 
Een van de onderzoeksvragen die 
hoog op de agenda staat: hoe het 
investeringsbeleid te toetsen aan 
ambities van duurzaamheid, en: 
hoe ruimtelijke kwaliteit en city-
marketing te enten op de pijlers 
‘water’ en ‘natuur’? 
Zo’n meet & greet van onderzoe-
kers en bestuurders is ook geor-
ganiseerd met de Stadsregio 
 Arnhem en Nijmegen én met de 
provincie. Als alle kennisvragen in 
kaart zijn gebracht, volgt stap 
twee: een speciaal regiolab voor 
onderzoek. Waar dit lab (in 2011) 
zijn deuren opent is nog onzeker. 
Dat kan een locatie zijn op de uni-
versiteit, maar evengoed een plek 
bij een van de deelnemende regio-
nale partners, zoals de Stadsregio.
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meester Thom de Graaf zette 
zijn beste beentje voor door de 
jarige universiteit een leerstoel 
te schenken, die van Dolly Ver
hoeven, bijzonder hoogleraar 
Geschiedenis van Nijmegen. Ze 
kreeg de opdracht de beschik
bare wetenschappelijke kennis 
over de geschiedenis van de stad 
bekender te maken onder Nij
megenaren. Wat afgelopen 
herfst resulteerde in het boek De 
canon van Nijmegen, en binnen
kort (16 april) in het eerste 
 Nijmeegs Geschiedeniscafé in de 
Mariënburgkapel.
Burgemeester De Graaf toverde 
nog een cadeau uit zijn mouw: 
hij riep fysicus Sijbrand de Jong 
uit tot Nijmegenaar van het jaar 
2009. Dit dankte De Jong aan de 
landelijke Academische Jaarprijs 
die hij eerder won met zijn plan 
om straling uit het heelal om te 
zetten naar een eigentijdse 
danceparty tijdens de Vierdaag
se. Met de jaarprijs zette De Jong 
de Radboud Universiteit Nijme
gen én de stad op de kaart.  
De komst van Thom de Graaf als 
burgemeester, in 2007, wordt 
 alom beschouwd als stimulans 
voor de verbeterde betrekkin
gen. “Natuurlijk, het is altijd een 
kwestie van personen”, zegt wet
houder Hannie Kunst van Econo
mische Zaken. 
Bij zijn aantreden verklaarde hij 
alleen in deze stad burgemeester 
te willen zijn: De Graaf groeide 
hier op, doorliep aan de rechten
faculteit zijn studie en trad als 

vanzelfsprekend in de voetspo
ren van zijn vader als eerste 
 burger van Nijmegen. 

Vrede van Nijmegen
Universiteit en stad zijn na het 
lustrum steeds vaker iets samen 
gaan doen. Met als recent hoogte
punt de uitreiking op 15 maart 
van de Vrede van Nijmegen Pen
ning aan Jacques Delors in de 
Stevenskerk. De penning is een 
gezamenlijk initiatief van de ge
meente Nijmegen, de Radboud 
Universiteit en ingenieursbureau 
Royal Haskoning. Voortaan wordt 
de penning tweejaarlijks uitge
reikt aan iemand die zich heeft 
ingezet voor de eenheid in Euro
pa. “De stad wil zich profileren 
als een stad waar wordt nage

dacht over de toekomst van Eu
ropa. En als er ergens wordt nage
dacht over Europa is dat natuur
lijk op de universiteit”, verklaart 
Radboudwoordvoerder Willem 
Hooglugt de samenwerking.  
De universiteit heeft de stad no
dig als het gaat om huisvesting 
voor studenten en medewerkers, 
als podia voor congressen, voor 
de ontvangst van buitenlandse 
wetenschappers. De goede con
tacten van burgemeester De 
Graaf met Nijmeegse weten
schappers komt de universiteit 
dus goed uit. Sinds een paar jaar 
zitten ze nu ook elke zes weken 
samen om tafel: het college van 
bestuur van de Radboud Univer
siteit en het college van burge
meester en wethouders. 
Een van de thema’s die onlangs 
in het gezamenlijk overleg zijn 
verzilverd, is de opvang in de 
stad van buitenlandse kennis
werkers. In nauw overleg met 
chipfabrikant NXP en Haskoning 
is een maandelijks overleg ge
start, als ontmoetingsplek voor 
buitenlanders. 

Nieuwe werkgelegenheid
De economische crisis helpt ook 
een handje. Hannie Kunst zet al
les op alles om nieuwe werkgele
genheid naar de stad te halen, 
en spinoffs van de Nijmeegse 
universiteit zijn meer dan ooit 
van belang voor de vitaliteit van 
de stad. Kunst: “Kijk, er komen 
geen Rotterdamse ondernemers 
hier naar toe. De nieuwe bedrij

ven ontstaan volledig vanuit de 
bestaande bedrijvigheid: de uni
versiteit en de hogeschool. We 
zijn steeds meer overtuigd van 
het belang van de spinoffs.” 
Kunst zit regelmatig met college
lid Anton Franken aan tafel om 
te bedenken hoe ze de spinoffs 
nog verder kunnen stimuleren. 
“We zijn nu aan het nadenken 
waar we de bedrijven kunnen 
plaatsen die het universiteits
terrein ontgroeien.”
Kunst is openhartig. Ze vertelt 
enthousiast over de keren dat ze 
op de universiteit is geweest, 
 zoals bij de uitreiking van de 
Mercator Award 2009. Ze noemt 
verschillende Radboudonder
zoekers bij naam. EstherMirjam 
Sent bijvoorbeeld, had ze laatst 
nog uitgenodigd om over de aan
pak van de economische crisis te 
praten. Op haar kamer in het 
stadhuis zit ook wethouder Jan 
van der Meer. Hij heeft grote 
plannen voor de stad, waarbij de 
universiteit belangrijk is van
wege haar know how. Van der 
Meer hoopt van Nijmegen het 
Freiburg van Nederland te ma
ken: een stad die zich volledig 
toelegt op zonneenergie. “Ze 
hebben daar nu een fabriek met 
tienduizend banen en hordes 
toeristen komen kijken naar de 
duurzame woningen van archi
tecten. Dat wil ik hier ook. En 
wij hebben John Schermer die 
daar een icoon van kan zijn.” 
Schermer doet zijn best. Hij is 
op stap geweest met vertegen
woordigers van het Engelse be
drijf waarmee zijn groep een 
joint venture heeft. Dat bedrijf 
gaat de zonnecellen produceren 
die Schermers groep ontwikkelt. 
De wetenschapper weet van de 
wens van de gemeente om het 
bedrijf op een Nijmeegs bedrij
venterrein te vestigen. “Voor ons 
is het een kleine moeite om, als 
die Engelsen bij ons zijn, even 
met ze naar de vrijgekomen 
plekken op het NXPterrein te lo
pen. En ze er even op te wijzen 
dat de gemeente Nijmegen een 
interessante optie zou kunnen 
zijn. Dat heb ik ook gedaan.” 
Op tal van plaatsen lopen de uni
versiteit, de regionale bestuur
ders en het bedrijfsleven elkaar 
tegen het lijf. Nieuwe onderne

Spin-offs van de Nijmeegse universiteit zijn 
meer dan ooit van belang voor de vitaliteit 
van de stad

Samen in Greenwheels

Gemeente en universiteit vonden elkaar recent in onderzoek van planoloog 
Karel Martens. Hij onderzocht het gebruik van deelauto’s in Nijmegen-Oost, 
met als vraag: leidt een grotere beschikbaarheid van auto’s tot een hoger 
 gebruik ervan? Het antwoord is een volmondig ‘ja’. In het onderzoek werden 
gedurende negen maanden acht extra deelauto’s aangeboden, deels bekos-
tigd door Greenwheels. In die periode steeg het aantal gebruikers van 172 
naar 218, een stijging van 27 procent. Elders in Nijmegen steeg het aantal 
abonnees op een deelauto met welgeteld twee.  
De deelauto vermindert de parkeerdruk aanzienlijk, aldus het onderzoek. Eén 
op elke vijf nieuwe abonnees heeft de eigen auto van de hand gedaan, terwijl 
een kwart afzag van aanschaf van een nieuwe auto. Zo is de deelauto een mooie 
kostenbesparing voor huishoudens én levert het forse milieuwinst:  gebruikers 
maken gemiddeld 30 procent minder autokilometers, terwijl het gebruik van 
fiets, bus en trein stijgt met 5 tot 20 procent. Greenwheels,  universiteit en 
 gemeente beraden zich op vervolgonderzoek in andere delen van de stad. 
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mers worden aan alle kanten in 
de watten gelegd, terwijl de uni
versiteit voor bedrijvigheid 
steeds meer ruimte vrijmaakt. 
Vorige maand werd het derde ge
bouw van Mercator Science Park 
geopend, terwijl al sinds jaar en 
dag het Universitair Bedrijven
centrum onderdak biedt aan 
 jonge bedrijven.  
Het aantal nieuwe bedrijfjes zit 
al minstens zes jaar in de lift, 
zegt Hein van der Pasch, coördi
nator van de spinoffbedrijvig
heid op de campus en directeur 
van Mercator Incubator. De afge
lopen drie jaar ziet hij een toe
nemend aantal studenten met 
een bedrijfsplan voorbij komen. 
“De opleving begon al vóór de 
crisis, maar naar alle waarschijn
lijkheid zal de economische ma
laise van de afgelopen jaren van 
invloed zijn op de trend.” 
De voorlopige eindstand is dat 
de universiteit sinds 1980 broed
plaats is geweest voor 500 bedrij
ven, samen goed voor zo’n 4.500 
arbeidsplaatsen. Volgens Van der 
Pasch zal de groeitrend verder 
gaan door nieuwe ondersteunen
de activiteiten en ruimtelijke 
 faciliteiten op de campus, en 
dankzij het internet, dat nieuwe 
kansen biedt aan jonge onderne
mers. “Het zal niet lang meer du
ren of er werken meer mensen 
in de bedrijfsgebouwen op de 
campus dan bij NXP, de grootste 
onderneming in Nijmegen”, zegt 
Van der Pasch. 

Citymarketing
En toch, het zou beter kunnen, 
zeggen Van der Meer en Kunst. 
“Ik zou graag willen dat de we
tenschappers de stad meer ge
bruiken als proeftuin. Dat ge
beurt nu te weinig”, zegt Van der 
Meer. En nog altijd passeert rele
vant onderzoek niet altijd de 
muren van de universiteit. Zo 
heeft hoogleraar Citymarketing 
Hospers nooit rechtstreeks con
tact gehad met de gemeente 
over zijn opvattingen. “Ik denk 
dat de gemeente via de pers wel 
op de hoogte is van mijn ideeën 
over warme citymarketing,” zegt 
Hospers, die tegelijk bereid is de 
schuld ook bij zichzelf te zoe
ken: “Ik ga zelf ook niet actief de 
boer op.” 

En Van Stokkom zegt: “Voor zo
ver ik weet heeft de gemeente 
niets met onze aanbevelingen 
gedaan.” Aandacht kreeg zijn 
rapport over de leefbaarheid van 
de wijken genoeg. Woningbouw
coöperaties, opbouwwerkers en 
politie publiceerden interviews 
met de auteurs in eigen informa
tiebladen. Het was aardig ge
weest als de gemeente ook van 
zich had laten horen, vindt Van 

1 juni 2008 | Hoogleraar Klaas Landsman deelt ballonnen uit op het Universiteitsfestival rondom 
de Mariënburgkapel bij het 85-jarig bestaan van de universiteit.

15 maart 2010 | Jacques Delors ontvangt in de Stevenskerk de eerste Vrede van Nijmegen Penning, 
een initiatief van onder meer de gemeente Nijmegen en de universiteit. 

‘Ik zou graag willen dat de wetenschappers de stad meer gebruiken als proeftuin’
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Stokkom. “De gemeente heeft 
formeel de regie over de veilig
heid in de wijken. Het is dus van 
groot belang dat de gemeente op 
de hoogte blijft van wat er op de 
werkvloer gebeurt.” Maar Van 
Stokkom vindt het ook zelf niet 
nodig om naar de gemeente toe 
te stappen. Daarvoor was zijn 
publicatie ook niet bedoeld. 
En dat vindt Kunst nou zo jam
mer. “Het is toch een kleine 

moeite om me even te mailen? 
Ieder ander weet ons te vinden. 
Als een ouder vindt dat er iets 
niet goed is met de school van 
hun kind, krijg ik daar ook 
 bericht van. Wij zijn zo goed 
 bereikbaar.”  

Tekst: Paul van den Broek en 
Martine Zuidweg 
Illustratie: Roel venderbosch
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LIEVER EEN TOUGH GUY-IMAGO 
DAN PRESTATIES

O
p het moment dat 
 wereldwijd de beur
zen piekten, had 
 Marco Meuleman, 

destijds financieel directeur bij 
een lokale Rabobank, zijn beden
kingen. “Ik dacht: stroken al die 
ontwikkelingen in de financiële 
wereld wel met de reële econo
mie? Leiders van de grote beurs
genoteerde bedrijven leken wel 
filmsterren, terwijl leidinggeven 
toch ook gewoon een vak is. Het 
beeld leek belangrijker dan de 
realiteit.” Meuleman, die op 9 
april bij managementweten
schappen promoveert, besloot 
de rol van beeldvorming bij lei

derschap te onderzoeken. 
Vertrekpunt van Meulemans 
 onderzoek was een boek van de 
Franse filosoof Guy Debord: La 
Société du spectacle, vertaald als 
‘De spektakelmaatschappij’. De
bord zag een halve eeuw geleden 
al een wereld voor zich die on
der invloed van de massamedia 
wordt geregeerd door een beeld
cultuur. In deze ‘spektakelwereld’ 
gebeurt er niets achter de scher
men, alles wordt pas op de 
beeldschermen werkelijkheid. In 
deze werkelijkheid worden lei
ders niet neergezet zoals ze zijn, 
maar opgeklopt tot idolen.
Meuleman trekt Debords verhaal 

naar het heden. “De beeldcul
tuur van televisie en internet 
biedt leiders een podium om 
zich te etaleren en hun invloed 
te vergroten. Dat heeft het lei
derschap wezenlijk veranderd: 
leiders zijn meer zichtbaar dan 
ooit.” Het beeld van de leider is 
vervolgens geen reëel beeld. Een 
leider die de schijn weet te 
 wekken dat hij kundig is en het 
concern tot grote hoogte op
stuwt, kan daar ver mee komen. 
Andersom kan een leider door 
de eigen werkelijkheid van de 
beeldcultuur ook diep vallen. 
Aan de hand van 24 artikelen 
van wetenschappers over leider

Het beeld van een leider is 
belangrijker dan zijn presta-
ties, zegt bedrijfskundige 
Marco Meuleman in zijn 
proefschrift ‘Wie is de 
baas?’ Het verrast hem dat 
kritiek hierop ontbreekt.

wetenschap



19

num
m

er 14 • jaargang 10 • 1 april 2010

schap in Het Financieele Dagblad 
(FD) analyseert Meuleman de 
praktijk. Neem bijvoorbeeld de 
benoeming van de CEO (de be
stuursvoorzitter, red.) van het 
Amerikaanse telefoonbedrijf 
AT&T. “Van die man werd een 
schijnbeeld gecreëerd.” Finan

ciële analisten lieten zich gering
schattend over hem uit, media 
spraken over een ‘onbegrijpelij
ke keuze’, de man werd weg
gezet als niet charismatisch en 
niet krachtig. Dat werkte als een 
selffulfilling prophecy: beleggers 
verkochten hun AT&Taandelen, 
de marktwaarde kelderde en de 
nieuwe directeur maakte uitein
delijk plaats voor een media
genieke tough guy, die in zijn 
vrije tijd op een Harley Davidson 
rijdt. 

Fundamentele kritiek
Niet zozeer de rol van de beeld
cultuur verbaast Meuleman. “De 
verrassing is dat hierop hele
maal geen kritiek is. Ook niet 
van de wetenschappers die in 
het FD op leiderschap reflecte
ren. Zij zien de invloed van de 
beeldcultuur als een fact of life en 
geven tips om daarmee om te 
gaan. Fundamentele kritiek op 
het economisch systeem of het 
leiderschap daarbinnen ont
breekt.”

Het ‘spectaculaire’ karakter  
van leiderschap speelt volgens 
Meuleman een rol in misstanden 
als de kredietcrisis en de huidige 
bonuscultuur. “Een mooi voor
beeld is Cees van der Hoeven 
van Ahold. Die is drie of vier 
keer verkozen tot CEO van het 

jaar en beloofde zijn aandeel
houders een winstgroei die 
 eigenlijk onmogelijk 
was.” Zijn optreden 
gaf vertrouwen en 
leidde tot winst
verwachtingen, 
investeringen en 
speculaties, 
schetst Meule
man. “Zo ont
staat een schijn
wereld van finan
cieel succes.” Ook 
de toezichthouders 
laten zich verblinden 
door de beeldvorming. 
“Dat hebben we gezien bij DSB 
en ABN AMRO. De toezichthou
ders sturen te veel op het beeld 
en vergeten in te grijpen op con
crete resultaten.”

Zichtbare leider
Meuleman, op dit moment finan
cieel directeur bij een grote ver
zekeringsmaatschappij op de 
 Nederlandse Antillen, ziet niet 
direct een uitweg. “De auteurs 
over leiderschap, de toezicht
houders en zelfs de aandeelhou
ders laten zich maar al te graag 
verleiden door de schijn van sta
biele resultaten en een mooie 
kwartaalpresentatie. Eerst zal er 
voldoende fundamentele en on
derbouwde kritiek moeten zijn 
op dit economische spektakel, 
dan pas kan er aan alternatieven 
gedacht worden. En dan komt 
ook een mogelijke overheids
bemoeienis naar voren. Als de 
overheid al een rol zou moeten 
spelen, dan zou zij ook kritisch 
moeten zijn op de vaak te domi
nante rol van de zichtbare leider.” 
 HP, MZ

WETENSCHAPKORT
OnderZOekers vAker GecITeerd
Artikelen van Nijmeegse wetenschappers worden steeds vaker geciteerd 
door collega’s van andere universiteiten. De ‘impact’ neemt bovengemiddeld 
toe. Dat blijkt uit het rapport Wetenschaps- en technologie-indicatoren 2010 
van het Nederlands Observatorium voor Wetenschap en Technologie. In het 
bestuursgebouw van de Radboud Universiteit klinkt gejuich. “Het is natuur-
lijk een bevestiging dat het onderzoek van de Radboud Universiteit ertoe 
doet,” zegt beleidsmedewerker Anneke Matthijssen. “De citatie impactscore 
is in alle mogelijke rankings van belang. Dus hoe meer citaties hoe hoger je 
scoort op de indicator die dat meet.” De RU had ook nog wel wat in te halen. 
Van de dertien universiteiten staat de RU nu op de negende plek. Voorheen 
was dat de elfde plek.

vIrUs Als MedIcIjnTrAnsPOrTeUr
Leeggemaakte virusbolletjes – gevuld met medicijn – door het li-

chaam sturen en hun inhoud op de zieke plek afleveren was 
één van de visioenen van nanotechnologen. Nu is het 

werkelijk mogelijk geworden door een Nijmeegse ont-
dekking dat licht de bolletjes opent op de gewenste 

plek. Roeland Nolte en Jeroen Cornelissen van het 
Institute for Molecules and Materials publiceerden 
hun ontdekking op 21 maart in het tijdschrift 
 Nature Chemistry. De wetenschappers pakken 
 virusomhulsels, vullen die met werkzame stof, 
plakken ze aan elkaar en activeren ze op de ge-

wenste plek met behulp van licht. Die laatste stap 
was tot nu toe nog nooit gelukt. Naast de toepassing 

als medicijnverdeler is het ook mogelijk om chips te 
bouwen met viruscomplexen. In dat geval wordt een virus 

niet gevuld met medicijn, maar met magnetische deeltjes om 
een geïntegreerde elektronische schakeling te maken.

BAcTerIe MAAkT ZUUrsTOF
De methaanbacterie die Nijmeegse microbiologen in 2006 ontdekten in het 
Twentekanaal, blijkt iets heel bijzonders te kunnen: de bacterie maakt zijn 
eigen zuurstof. Dat is bijzonder, want tot nu toe werd aangenomen dat alleen 
planten en algen zuurstof kunnen maken, via fotosynthese. De methaan-
bacterie heeft bij zijn zuurstofproductie niet eens licht nodig. De ontdekkers, 
waaronder Mike Jetten en Katharina Ettwig, publiceerden hun vinding op 25 
maart in Nature. De vondst is het resultaat van een samenwerking tussen 
Nijmeegse, Franse en Duitse onderzoekers. In Frankrijk is het genoom ge-
analyseerd, in Nijmegen de eiwitten. Het enige dat toen nog nodig was, was 
de apparatuur uit Bremen om te kijken naar de stofwisseling van de Twente-
kanaalbacterie. In 2006 haalde de onderzoeksgroep van Jetten ook Nature 
met de Twentekanaalbacterie, toen bleek dat de bacterie methaan at.

dAG vAn HeT OcTrOOI
Het nut van octrooien wordt onderschat, meent Wilfried Reincke, medewerker 
van MSO (Marktverkenning, Strategie en Ontwikkeling). Octrooidatabases 
zijn volgens hem belangrijk om de onderzoekskoers te bepalen. “Verder is 
het goed wanneer onderzoekers zich bewust zijn van de economische waar-
de van hun kennis.” Op de Dag van het Octrooi (15 april, Huize Heyendaal) 
geven medewerkers van het NL Octrooicentrum octrooiworkshops. 
Aanmelden: MSO, Gerda van Gemert (g.vangemert@mso.ru.nl). 

Marco Meulenman

‘De toezichthouders sturen te veel op 
het beeld en vergeten in te grijpen 
op concrete resultaten’
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Ondanks de studiedruk 
 floreert het Nijmeegse   
 verenigingsleven. Studenten 
richten steeds meer verschil-
lende verenigingen op en 
 bestaande clubs zien hun 
 ledenaantallen groeien.  
“Het mooie van oprichten  
is dat je alles op je eigen 
manier kunt doen.”    

student

Iedereen 
zijn eigen club

H
et Nijmeegse vereni
gingsleven heeft de 
afgelopen jaren een 
flinke boost gekre

gen. Sinds 2004 is het aantal ver
enigingen dat in aanmerking 
komt voor bestuursmaanden 
van de universiteit met bijna  
30 procent gegroeid. Bovendien 
zien bestaande verenigingen 
hun ledenaantal stijgen. Volgen 
Jurgen Brink, beleidsmedewer
ker van de Dienst Studentenza
ken en belast met de verdeling 
van bestuursmaanden, bloeit  
het Nijmeegse verenigingsleven 
zeker meer dan vijf jaar geleden. 

“Er wordt ontzettend veel geor
ganiseerd.”
De trend is niet uniek voor 
 Nijmegen. Bij het begin van het 
collegejaar meldde de Landelijke 
Kamer van Verenigingen (LKvV) 
een ledenstijging van gemiddeld 
13 procent. Vooral verenigingen 
in Groningen, Leiden, Tilburg en 
Wageningen doen het goed, met 
stijgingen van gemiddeld 25 
 procent. Volgens de LKvV zijn 
studenten zich eerder bewust 
van de voordelen van een uitge
breid netwerk en zijn studenten
verenigingen hiervoor een uit
stekend middel. Ook hebben 
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Studenten Apenkooi Vereniging Bokito

Aantal leden: ongeveer 30
Activiteit: iedere maand apenkooitraining en wedstrijd
Opgericht: 2008 
Status: aspirantlid van NSSR
Info: apenkooien.com

“Er moest maar eens iemand zijn die de daad bij het woord voegde”, zegt Tjark Verhoeven, voorzitter 
van de Studenten Apenkooi Vereniging ‘Bokito’. In het hele land zijn er volgens Verhoeven studenten die 
prachtige jeugdherinneringen aan het spel koesteren. In Nijmegen hebben zij nu eindelijk de kans om 
die terug te halen.
Twee jaar geleden ontstonden bij hem en vrienden de eerste plannen om apenkooisessies te organise
ren. Enige reden om het niet te doen: een gebrek aan genoeg medestanders om het spel uit te voeren. 
Nu komen er iedere laatste vrijdag van de maand ongeveer 30 studenten de sport beoefenen. Verhoe
ven: “Er zijn verschillende plannen voor de toekomst, we willen bijvoorbeeld een clubkampioenschap 
opzetten.” Voorlopig is Bokito nog aspirantlid van de NSSR. Verhoeven hoopt uiteindelijk door het sport
centrum een professionele trainer toegewezen te krijgen. Maar zijn uiteindelijke doel zit ‘m toch vooral 
in de gezelligheid. “Ons doel is om een gezonde vereniging op te zetten waar studenten kunnen apen
kooien met een leuke en gezellige groep.”

Het dilemma van de bestuursmaanden

De verdeling van bestuursmaanden over oude en nieuwe verenigingen is een 
actueel punt van discussie. Omdat er steeds meer verenigingen komen die 
bestuursmaanden claimen, moeten de beschikbare financiële middelen over 
meer clubs worden verdeeld. Het universitaire Afstudeerfonds heeft nu 2204 
maanden te verdelen over besturen en studenten die studievertraging hebben 
opgelopen. De nieuwe wet op het Hoger Onderwijs bepaalt echter dat dit af
studeerfonds vervangen moet worden door een ‘Profileringsfonds’. Voor dat 
fonds gelden ruimere doelgroepen, zodat ook uitkeringen mogelijk zijn aan 
bijvoorbeeld topsporters of studenten die in maatschappelijke organisaties 
buiten de universiteit actief zijn. 
Voor de groeiende groep studenten die recht hebben op compensatie wil de 
universiteit geen extra geld uittrekken. Het college van bestuur heeft de Uni
versitaire Studentenraad een voorstel gedaan. Op dit moment krijgen full
timebestuurders, naast de vergoeding van de basisbeurs, een OVvergoeding 
van 80 euro per maand. Door het OVbedrag te schrappen zou er zo’n 170.000 
euro worden bespaard, die volledig voor nieuwe groepen studenten kan 
 worden ingezet. De beslissing hierover ligt nu bij de studentenraad. Gaan ze 
snijden in de vergoeding voor de zittende verengingen? Of wordt nieuw
komers een deel van de koek gegund? 

kelijker op individuele wijze 
 uiting geven aan hun eigen spe
cifieke interesses, zegt Bekkers. 
“Vroeger was er één club in het 
dorp. Was dat toevallig een dans
club, dan was de keuze voor 
 dansen snel gemaakt. Nu richten 
mensen gewoon hun eigen club 
op als die nog niet bestaat. Het is 

een trend dat mensen zelf snel
ler initiatief nemen, we zijn veel 
actiever geworden.” 

Zaalvoetbal
Volgens Jurgen Brink is het ty
pisch voor het studentenleven 
om zelf iets te organiseren. De 
studententijd is een periode 

enigingen alleen maar wordt 
 gedronken en studenten hun 
studie verslonzen, behoort defi
nitief tot het verleden. Vereni
gingen nemen juist concrete 
maatregelen om studieresultaten 
van hun leden te bevorderen, 
zegt de LKvV. Maar er zijn meer 
verklaringen. 

Welvaart
Verenigingen doen het überhaupt 
goed in Nederland, constateert 
Réne Bekkers, socioloog en 
hoofd van de werkgroep filantro
pische studies aan de Vrije Uni
versiteit in Amsterdam. Dat 
komt door de hang naar ouder
wetse Hollandse gezelligheid, 
meent hij. “Kijk naar populaire 
televisieprogramma’s als ‘Ik hou 
van Holland’. De kneuterigheid 
druipt ervan af.” 
Een bloeiend en divers vereni
gingsleven is ook een direct ge
volg van de welvaart waarin wij 
in Nederland leven, zegt hij. 
“Mensen werken volle dagen en 
zijn zich steeds bewuster van 
het feit dat je zelf iets van je 
spaarzame vrije tijd moet maken. 
Daarom willen veel mensen die 
tijd op zo’n manier besteden dat 
ze er zelf zo veel mogelijk vol
doening uit halen.” Bovendien 
kunnen mensen steeds gemak

 studenten in deze sombere tijden 
van crisis juist extra behoefte 
aan gezelligheidsverenigingen.
Toch is het opmerkelijk dat het 
verenigingsleven het zo goed 
doet. De druk om snel af te stu
deren is groot maar desondanks 
vinden studenten blijkbaar de 
tijd zich bij steeds meer verschil
lende verenigingen aan te slui
ten, nieuwe clubs te starten en 
daar de financiële middelen bij 
te vinden. Dat komt omdat ver
enigingen steeds meer aandacht 
hebben voor studieresultaten, 
denkt de LKvV. Het stereotype 
beeld dat binnen studentenver
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vol is geworden. Besjes: “Ik er
gerde me eraan dat er nog geen 
zaalvoetbal was in Nijmegen. Er 
was wel een interne competitie, 
maar geen vereniging waarin je 
op hoog niveau kon zaalvoetbal
len. Samen met een aantal 
 vrienden heb ik toen zelf een 
vereniging opgericht.” In ander
half jaar tijd hebben zich meer 
dan vijftig studenten als lid bij 
Morado gemeld. Hiermee kwam 
de club al snel in aanmerking 
voor bestuursmaanden. 
Dat het initiatief ook leuk staat 
op zijn cv, daar is Besjes naar 
 eigen zeggen “niet mee bezig”. 
Puur zijn eigen gemis aan een 
zaalvoetbalvereniging heeft hem 
aangezet een club op te richten. 
“Het mooie van oprichten,” zegt 
Besjes, “is dat je zelf alles kunt 
bepalen. Je hebt de vrijheid om 
het op je eigen manier te doen.” 
Socioloog Bekkers ziet het als 
een houding die past bij de indi
vidualistische trend. Hoewel een 
club per definitie iets gezamen
lijks is, blijft de primaire focus 
van mensen op zichzelf gericht. 
“Mensen bedenken voor zichzelf 
hoe ze hun tijd willen indelen. 
Als jij voor jouw hobby toevallig 
andere mensen nodig hebt, dan 
stel je zelf een groep samen. 
Maar dit heeft in eerste instantie 
weinig te maken met het idee 
dat door jouw vereniging de sa
menleving beter wordt of omdat 
je het belangrijk vindt om saam
horigheid te kweken.”

Prikkel
De drempels om een vereniging 
op te richten zijn laag, consta
teert Brink. Via het Afstudeer
fonds komen verenigingen 
 boven de vijftig leden in aanmer
king voor bestuursmaanden en 
de Stichting Nijmeegs Studen
tenfonds (SNUF) biedt verenigin
gen financiële en praktische 
hulp bij de oprichting. Pepijn 
van Erp van SNUF helpt begin
nende verenigingen bij het 
 maken van statuten en de in
schrijving bij de Kamer van 
Koophandel. Echt nieuwe vereni
gingen ziet hij weinig langs
komen, maar hij merkt wel op 
dat studenten steeds sneller de 
gang naar bestuursmaanden 
kennen. Een vereniging die meer 
dan vijftig studentleden heeft en 
staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel, kan in aanmer

SKVN ‘De Troubadours’

Aantal ‘leden’: zo’n 35 per avond
Activiteit: iedere maand karaokezingen in het Bascafé
Opgericht: 2009
Status: informeel
Info: skvndetroubadours.hyves.nl

“Het begon tijdens de introductie van 2008”, zegt initiatiefnemer Ralf. “Met een paar vrienden heb ik 
toen twee keer meegedaan aan een karaokeavond en dat vonden we eigenlijk hartstikke leuk. We 
 vroegen ons af: waarom kan dat eigenlijk alleen maar tijdens de introductie? Van daaruit ging het idee 
om een karaokevereniging op te richten aan het rollen. We merkten dat er voldoende belangstelling voor 
was en vonden het Bascafé bereid om ons een podium te geven.” 
Iedereen maand organiseren De Troubadours een wedstrijd waar acht teams aan mee kunnen doen. Een 
jury geeft punten voor de zangkwaliteiten en uiteindelijk blijft er één winnaar over. Het aantal mensen 
per avond verschilt, maar meestal zijn er zo’n 35 mensen aanwezig. 
“De vijf oprichters van de vereniging, waaronder ikzelf, hebben niet zoveel op met de traditionele 
 studentenverenigingen”, zegt Ralf. “Dat we ons nu ook als ‘vereniging’ neerzetten, is ook een beetje een 
knipoog richting clubs als Carolus en Ovum die zichzelf zo vreselijk serieus nemen.”

waarin alles kan en er worden in 
de kroeg heel wat ad hoc clubjes 
opgericht, denkt hij. In Nijme
gen zijn er door de komst van 
het vernieuwde sportcentrum 
vooral meer sportverenigingen 
bijgekomen. Zo is er een honk
balclub, een jiu jitsuclub en een 
zweefvliegclub in het leven ge
roepen. Maar er zijn ook vereni

gingen die het eerste jaar niet 
genoeg leden bij elkaar krijgen. 
Vooral de ‘modesporten’ zoals 
darts of ijshockey zijn moeilijker 
in verenigingsverband in leven 
te houden. 
Maarten Besjes is voorzitter van 
de Nijmeegse zaalvoetbalclub 
NSFV Morado, een vereniging 
die in korte tijd groot en succes

‘Het mooie van op-
richten, is dat je alles 

zelf kunt bepalen’
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king komen voor bestuursmaan
den. “Studenten zijn sneller ge
neigd formele stappen te zetten 
om hun vereniging officieel te 
maken. ‘Ga eerst maar eens wat 
doen’, denk ik wel eens. Maar 
meestal checken ze al meteen 
hoe het met subsidies zit.”

“De financiële prikkel is inder
daad sterker dan voorheen”, zegt 
Brink. “Voor 2002 werden be
stuursmaanden aan het einde 
van een beursperiode uitgekeerd 
omdat dan pas bleek hoeveel 
studievertraging je had opgelo
pen. Tegenwoordig wordt de ver
goeding meteen uitgekeerd. Dit 
zou kunnen verklaren waarom 
steeds meer verenigingen be
stuursmaanden claimen.” Vol
gens Bob van Dijk en Timo Stark 
van AKKUraatd is het bekender 
dat bestuursmaanden überhaupt 
bestaan. Zo kan een vereniging 
ook bestuursmaanden krijgen 
voor tijdelijke activiteiten, zoals 
een lustrum. 
“Grote verenigingen hebben een 
expertise opgebouwd in de aan
vraag van bestuursmaanden, het 
is een bekend fenomeen in ver
enigingsland”, zegt Brink. “Bij de 
oprichting van een club wordt al 
rekening gehouden met het feit 
dat financiële vergoeding moge
lijk is. Op die manier wordt het 
gemakkelijker en aantrekkelij
ker een bestaande club ‘officieel’ 
te maken of een nieuwe vereni
ging te stichten.”

ANWB-model
Met steeds meer studenten van 
nietwesterse afkomst groeit ook 
het aantal verenigingen voor deze 
groepen. De Nijmeegse moslim
studentenvereniging (MSV) vier
de onlangs haar vijfjarig jubileum 
met 225 leden en ook de vereni
gingen met internationale activi
teiten floreren. Opvallend is de 
groei bij studentenverenigingen 
op confessionele basis. De chris
telijke studentenvereniging 
 Navigators is in Nijmegen de af
gelopen vijf jaar met bijna een 

derde gegroeid. “Blijkbaar zoe
ken studenten naar diepgang en 
zingeving”, zegt Brink. 
Ook specifieke studieverenigin
gen doen het sinds een jaar of 
tien goed. Het is een trend dat 
iedere opleiding, bachelor en 
master, een eigen vereniging 
heeft. Deze verenigingen zijn 
 bovendien steeds beter georgani
seerd en laten zich meer zien. 
“Studenten zijn zich sterker be
wust van hun carrière en studie
verenigingen zijn een goed en 
toegankelijk middel om contac
ten te leggen”, zegt Sjoerd van 
Gils van het Samenwerkings

overleg faculteitsverenigingen. 
Brink heeft de indruk dat stu
denten steeds vaker lid zijn van 
verschillende clubs en vergelijkt 
de trend met praktische lidmaat
schappen zoals het ‘ANWB 
model’. De studievereniging is 
hierbij de basis, omdat studen
ten hier vaak korting krijgen op 
boeken en studiemateriaal. Daar
naast zijn veel studenten lid van 
een sportclub en sommigen nog 
van een specifieke club die bij 
hun interesses past. 
Volgens Brink zullen bestaande 
verenigingen zich niet snel ver
breden in hun activiteiten om

Karpe Noktem

Aantal leden: 150
Activiteit: borrelen, stedentrips, concerten, musea, debat, poëzie, spelletjesavond
Opgericht: 2004
Status: officiële vereniging met elf bestuursmaanden
Info: karpenoktem.nl

“Na het verdwijnen van Diogenes was er geen gezelligheidsvereniging meer in Nijmegen waar mensen 
vrijblijvend lid van kon worden”, zegt voorzitter Michiel van Lierop. “In 2004 is Karpe Noktem opgericht 
met het idee gezelligheid te bieden zonder verplichte aanwezigheid, ontgroening of vaste introductie. 
Studenten kunnen het hele jaar door lid worden.” 
Studentenvereniging Karpe Noktem is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een vereniging met 150 leden. 
 Vooral het laatste jaar is het hard gegaan en is de vereniging in ledenaantal verdubbeld. Karpe Noktem 
organiseert naast feesten en borrels ook activiteiten met wat meer verdieping zoals stedentrips, 
 museumbezoek of debatten en wil daarmee een tegenhanger zijn voor de gevestigde studentenclubs. 
“De enige verplichting is dat leden contributie moeten betalen”, zegt van Lierop. “Maar we bieden wel 
meer binding dan het oude Diogenes. Leden kunnen actief worden in talloze commissies of zelf initiatie
ven ontplooien om iets te organiseren.”

‘Studenten zijn snel-
ler geneigd formele 
stappen te zetten om 
hun vereniging 
officieel te maken’

dat compensatie in de vorm van 
bestuursmaanden is gericht op 
een duidelijk omschreven ver
enigingsblauwdruk. “Bij een stu
dievereniging die bijvoorbeeld 
aan de lopende band alleen 
maar borrels en grote feesten 
 organiseert, stellen wij wel onze 
vraagtekens”, zegt hij. “Een ver
eniging moet een duidelijke 
richting kiezen. De meeste 
 verenigingen hebben een eigen 
identiteit waar de hele club en 
de leden ervan op gericht is.” 

Tekst: lieke Steijvers 
Fotografie: Joris ruigewaard



24

num
m

er 14 • jaargang 10 • 1 april 2010

serie

Ze zijn de bewoners van ‘het meest bijzondere studentenhuis 
van Nederland’ volgens NRC Next: Maartje, Mek, Juul, Vera, 
Ploni en Inge van vrouwenstudentenhuis ‘De Hugo.’ Vox laat 
ze het hele collegejaar aan het woord. Ditmaal over liefde en 
lust. “Er mag wel weer een vriendje komen.”

De meiden van Nederlands 
meest bijzondere studentenhuis

DEEL 3    ➔

heb ik wel wat kansen laten lig
gen, ben ik bang. Maar een beet
je kritisch ben ik ook. Ik heb al
leen zo’n hekel aan dat woord. 
Dat klinkt alsof ik zo’n trut ben 
die nergens genoegen mee 
neemt. Er zijn wel eens mannen. 
Soms een jaar niet, dan ineens 
twee in een week. Ik sleep niet 
zomaar jan en alleman mee naar 
huis. Laatst was er een leuke 
scharrel. Bij hem voelde ik voor 
het eerst weer iets speciaals. 
Maar het hield ineens op. Jam
mer, want ik ben er de laatste 
tijd meer mee bezig. Er mag wel 
weer een vriendje komen. Een 
maatje, iemand om op terug te 
vallen. Tegelijk kan ik ook erg 
genieten van het in mijn eentje 
redden, hoor.”

Het huis & jongens
De meiden genieten van de lief
de én elkaars liefdesleven. Mek: 

Inge Maartje Mek Juul Vera Ploni

nooit een vriendje geweest. Ik 
ben gewoon nooit iemand tegen
gekomen die de moeite waard 
was. Geen grote liefdes in mijn 
leven tot nu toe. Ik ben daar ook 
nooit zo mee bezig geweest. Wel 
wat scharrels, maar bij échte 
liefde stel ik me toch wat hefti
gers voor.”

Maartje & …
Maartje (23) is één van de vrij
gezellen in huis. “Mijn eerste 
vriendje kreeg ik toen ik vijftien 
was. Na dik anderhalf jaar voel
de ik twijfel en ik geloof niet dat 
twijfel in een relatie hoort. Ik 
maakte het uit, maar heb er wel 
een klap van gehad. Al die eerste 
keren: zo’n eerste liefde laat je 
niet makkelijk gaan. Pas na een 
jaar waren we echt los van 
 elkaar. Hij was de eerste en de 
laatste op wie ik verliefd werd. 
Ik stort me niet makkelijk er
gens in. Ik denk dat ik een beet
je onzeker ben. Ik kijk liever  
de kat uit de boom en ben een 
gigantische twijfelaar. Daarmee 

Juul & Willem
Twee singles, drie nietsingles en 
één semisingle telt ‘De Hugo’. 
Juul (22) is de semisingle. Sinds 
mei vorig jaar scharrelt ze met 
docent Willem uit Deventer. “Ik 
ken hem al een paar jaar. We 
voetbalden in hetzelfde vrienden
team en hebben al eens een paar 
maanden gescharreld. Maar hij 
kwam een ander tegen en ik 
ging bijna naar Australië, dus het 
had sowieso weinig toekomst. 
Toch voelde het niet prettig.” 
Toen Juul terugkwam uit Austra
lië, was Willem net weer vrij
gezel. “De stap was niet zo groot 
om weer wat met elkaar te be
ginnen. Het is heel leuk, maar 
we voelen allebei niet dat dit hét 
is. Daarom blijft het bij scharre
len. Ik vind het prima zo. Af
spraak is dat we met anderen 
mogen zoenen, met de kantteke
ning dat de ander daar niet blij 
mee is. Natuurlijk word ik daar 
wel eens onzeker van, maar te
gelijk wil ik de vrijheid die ik nu 
heb niet kwijt. Voor Willem is er 

Lastig verliefd
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“Er wordt in huis veel over man
nen gepraat. Dat kan niet anders 
met zes vrouwen. Ik heb graag 
een beeld bij de verhalen, dus ik 
probeer het zo te plannen dat ik 
tegelijk met iemands scharrel de 
keuken in loop.” 
Onlangs was het raak voor Vera. 
“Ik kwam een scharrel van 
Maartje tegen: ‘de jongen in de 
groene boxershort’. Ik dacht dat 
ik Maartje de keuken in hoorde 
komen, maar om zeven uur  
’s ochtends stond ik oog in oog 
met een onbekende, halfnaakte 
man. Dát was even schrikken!” 
Maar Mek heeft een aantal 
maanden geleden écht de schrik 
van haar leven gehad. Mek: “Ik 
zag licht branden in de kamer 
van een nieuwe huisgenoot, 
dacht dat ze het per ongeluk had 
aangelaten en wilde de lamp 
 uitdoen. Toen ik de deur open
zwaaide, trof ik die nieuwe 

 huisgenoot in een weinig verhul
lende pose met een onbekende 
kerel. Ik schaamde me rot en  
zij nog meer, maar we kunnen 
er ook om lachen. Aan dat soort 
situaties ontkom je niet als je 
met z’n zessen dicht op elkaar 
woont.”

Inge & Bart
Inge (23) heeft al aardig wat 
relatieervaring. Afgelopen zo
mer werd ze verliefd op haar 
mentorpapa. “Ik vond hem met
een leuk, maar hij kwam net uit 
een relatie. We hebben gezoend 
tijdens de introductie, maar 
daarna heb ik hem echt moeten 
versieren. Sinds een paar maan
den hebben we een relatie.” 
Inge is verliefd. En niet voor het 
eerst. Op haar achttiende had ze 
haar eerste relatie. “Daarvoor 
had ik wat gescharreld, maar 
toen was het voor het eerst 

 serieus. Die liefde duurde ander
half jaar. Het was een spetteren
de liefde: óf fantastisch óf we 
hadden slaande ruzie. Dat werd 
op den duur veel te heftig en we 
hebben er een punt achter gezet. 
Kort daarna ontmoette ik een 
ander, ook al zo’n knaller.  
Het ging heftig aan en een  
paar maanden daarna knalde 
het net zo hard weer uit elkaar. 
Toen ben ik nog een tijdje 
 samen geweest met een oudere 
jongen. Leuk, maar iets te bur
gerlijk voor mij. Door het leef
tijdsverschil zaten we niet op 
één lijn. En nu is er Bart. Hij is 
fantastisch. Afgelopen vrijdag 
zei hij nog tegen me in de kroeg: 
‘Ik sta net om me heen te kij
ken, zie ik ineens een lekker 
wijf. Blijkt het mijn eigen vrien
din te zijn!’ Dat is toch geweldig, 
als je vriendje zulke dingen 
 tegen je zegt?” 

Het huis & versieren
Versieren doet de één liever dan 
de ander. Inge is waarschijnlijk 
de grootste versierder van ‘De 
Hugo’. Inge: “Ik moet wel. Ik heb 
het nooit door als iemand mij 
probeert te versieren, dus dan 
moet ik het zelf doen. En ik vind 
het spelletje leuk, hoor.” 
Mek weet ook wel van wanten. 
“Ik heb mijn vriend Alessandro 
versierd. Hij kwam op mij af, 
maar daarna heb ik hem mee 
naar huis genomen. Ik ben niet 
het type dat direct op iemand 
 afstapt, maar ik zorg wel dat ik 
de aandacht trek.” 
Vera, Juul, Maartje en Ploni zijn 
wel flirts, maar na het eerste 
oogcontact is de man aan zet. 
Vera: “Dat is lekker veilig. En bo
vendien mag hij best wat moeite 
doen.” Juul: “Ik stap ook wel 
eens op een man af, maar meest
al ben ik daar net te verlegen 
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voor.” Maartje: “Wij moeten wat 
meer gaan denken: wat hebben 
we nou eigenlijk te verliezen?” 

Vera & …
Vera (24) is sinds 2,5 jaar vrijge
zel. Ze heeft twee relaties gehad. 
“Rond mijn zeventiende kreeg ik 
mijn eerste serieuze relatie. Ach
teraf was het een relatie van ‘lik 
m’n vestje’. In de kroeg hadden 
we het leuk, maar na een maand 
of acht bleek dat er buiten de 
kroeg niet zoveel tussen ons 
was. Een tijd later ontmoette ik 
mijn laatste ex: een topkok en 
altijd bezig met zijn werk. Ik 
was ervan overtuigd dat ik met 
hem oud zou worden, maar ik 
wist ook dat ik altijd op nummer 
twee zou komen: na zijn carrière. 
Ik wilde nog één keer voor me
zelf kiezen, een jaar naar Austra
lië gaan en daarna vol voor hem 
gaan. Toen ik terugkwam, maak
te hij het uit. Het heeft een jaar 
geduurd voordat het verdriet ge
sleten was. Ik heb ervan geleerd. 
In een volgende relatie wil ík op 
nummer één staan.” 
Sinds haar laatste relatie is Vera 
weinig leuks tegengekomen. “Ik 
scharrel wel eens wat, maar ik 
word lastig verliefd.” De laatste 
jaren alleen op buitenlandse 
 jongens. “Australiërs bijvoor
beeld. Alleen van hun accent krijg 
ik al weke knieën. Mijn vrien
dinnen zeggen dat 2010 voor mij 
het jaar van de Nederlandse man 
moet worden. Ik denk dat ze 
bang zijn dat ik op een dag mijn 
biezen pak en naar Australië ga 

om daar verliefd te worden. Bui
tenlandse mannen zijn spannen
der. Het onbekende zorgt voor 
de aantrekkingskracht.” 

Ploni & Berend
Ploni (18) werd net als Inge afge
lopen zomer verliefd op haar 
mentorpapa. “Dat was niet zo 
gepland. Ik dacht: ik ga stude
ren, op kamers, van mijn vrij
heid genieten. Maar ik kwam 
 Berend tegen. Hij is mijn eerste 
vriendje. Ik vond wel eens een 
jongen leuk, maar nooit meer 
dan dat. Met Berend is het an
ders. Hij is zo verschrikkelijk 
lief. Zo’n lieve jongen heb ik nog 
nooit ontmoet.” 
Haar eerste relatie en alles is 
nieuw. Ploni: “Ik had niet ge
dacht dat iemand zo’n aanvul
ling op je leven kon vormen. We 
hebben het zo gezellig samen. 
Het is soms wel wennen dat ik 
nu rekening moet houden met 
een ander. Ik ben nogal een 
 chaoot, dus het is soms lastig 
voor me. Laatst nog, organiseer
de hij een sportdag. Ik zou ko
men kijken, maar heb me gigan
tisch verslapen. Doe ik vaak. Als 
ik iets belangrijks heb, belt 
 Berend me altijd wakker.” 
Ploni’s huisgenoten hadden ver
wacht dat ze met een ander type 
thuis zou komen. Ploni: “Ze vin
den Berend ontzettend leuk, 
maar ze dachten dat ik verliefd 
zou worden op een hippie. Be
rend is een nuchtere Brabander 
die van voetbal houdt. Kennelijk 
doet het type man er uiteinde

lijk toch niet toe. Ik ben gewoon 
heel erg verliefd op Berend.”

Mek & Alessandro
Mek (29) is sinds december weer 
verliefd. Op een oude bekende: 
haar Italiaanse exvriendje Ales
sandro. “In 2004 was hij hier als 

Erasmusstudent. We zagen el
kaar op een feestje en het was 
meteen raak. Het heeft ruim 
twee jaar geduurd. Op afstand. 
Toen ging het stuk. Ik was té ver
liefd. De breuk leek definitief. 
We zijn 2,5 jaar uit elkaar ge
weest, maar het was lastig om el
kaar te vergeten. Tussendoor heb 
ik nog een relatie gehad. In die 
tijd ben ik steviger geworden als 
persoon. Toen die relatie uitging, 
heb ik weer contact opgenomen 
met Ale. Niet om het opnieuw te 
proberen, maar omdat ik zulke 
goede herinneringen had aan 
zijn woonplaats Bologna en ik 
wilde zijn familie nog eens zien. 
Ale had op dat moment een 
vriendinnetje, dus hij hield de 
boot af. Een paar maanden later 
kwam het er alsnog van. Hij 
kwam eerst naar Nederland. Dat 
was leuk, maar het voelde alsof 
wat er tussen ons was, was ver
dwenen. Toen ik na Kerst naar 
Bologna ging, ging de deur in
eens weer open. In de nacht van 
oud en nieuw dansten we samen 
en toen wist ik: dit gevoel kan ik 
alleen met Ale hebben. Sinds
dien is het goed. Het voelt alsof 
we een nieuwe start maken.” 
Maar een relatie op afstand 
komt natuurlijk niet zonder hin
dernissen. Mek: “Eén van ons 
tweeën zal moeten emigreren. 
Een langeafstandsrelatie wil ik 
niet meer. Maar zie een Italiaan 
maar eens uit zijn land weg te 
krijgen. Ale zegt dat hij er open 
voor staat, maar intussen heeft 
hij daar net een nieuwe baan 

waar hij heel gelukkig mee is. 
Wie ben ik om hem daar weg te 
halen. Ik vermoed dat ik uitein
delijk naar Italië ga. Komende 
zomer wil ik de plannen rond 
maken en volgend jaar wil ik 
met hem samenwonen.” 
Mek heeft haar man gevonden 
in de Italiaanse Alessandro. Mek: 
“Ik geloof dat dit voor het ‘echie’ 
is. En als we straks bij elkaar wo
nen, wil ik ook alles. Trouwen, 
kinderen, de hele mikmak. Een 
mooie bruiloft in een pittoresk 
Italiaans dorpje. Ik in een witte 
jurk, de gasten aan lange tafels 
met veel eten en wijn. Dat is 
mijn ideale plaatje.” 

Het huis & de toekomst 
Juul is een nuchtere, volgens 
haar huisgenoten. En dat klopt. 
Juul: “Ik kijk niet zo naar de toe
komst als het mannen betreft. 
Misschien wil ik ooit een gezin
netje, maar ik ben niet zo’n 
 dromer wat dat betreft. Ik ben 
nu met andere dingen bezig. Stu
deren, reizen, een tijdje in het 
buitenland wonen. Daar past 
voorlopig geen vriendje in. Maar 
wat komt, dat komt.” 
Inge wil voorlopig oud en geluk
kig worden met Bart. Maar: “Je 
weet nooit wat er gebeurt. Hij 
wil ooit kinderen, ik absoluut 
niet. Ik wil trouwen en dat wil 
hij niet. Maar we zijn nog jong, 
wie weet hoe dat over tien jaar 
is.” Ploni durft nog niet goed aan 
de toekomst te denken. “Ik ben 
verliefd en dit voelt goed. Als dat 
blijft, is het mooi. Op een dag 
wil ik kinderen en een kat. Maar 
Berend heeft een hekel aan die
ren.” Voor Maartje ligt de toe
komst open. “Misschien komt er 
morgen iemand langs, misschien 
over vier jaar. Ik zie wel hoe het 
loopt, ik sta ervoor open.” Vera 
houdt wel van haar vrijheid. 
“Sommige vriendinnen zijn fa
natiek aan het internetdaten. 
Die zijn op zoek. Ik niet. Ik ben 
tevreden met wat ik heb en die 
man die écht wat toevoegt aan 
mijn leven, die komt wel een 
keer voorbij.” 

Tekst: Bregje Cobussen
Fotografie: Gerard Verschooten

‘Er wordt in huis veel over mannen 
gepraat. Dat kan niet anders met zes 

vrouwen. Ik heb graag een beeld bij de verhalen, 
dus ik probeer het zo te plannen dat ik tegelijk met 

iemands scharrel de keuken in loop.’ 
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Inloopuur iedere woensdag 
tussen 12.30 en 13.30 uur.
Tel: 024 361 00 33 
Email: usr@student.ru.nl
urL: www.ru.nl/usr

De RU heeft onlangs het 
 collegegeld vastgesteld voor 
collegejaar 2010-2011. Er mag 
nu een veel hoger instellings-
collegegeld gevraagd worden 
voor de tweede studie, maar 
de RU houdt dit voor de voltijd 
opleidingen op hetzelfde niveau 
als het wettelijke collegegeld 
van €1672,-. Wel moet je dan 
direct aansluitend op je eerste 
studie aan je tweede studie 
beginnen. Ook aan HBO- 
doorstromers wordt geen 
hoger collegegeld gevraagd. 

Op woensdag 7 april zal de 
rector magnificus de facultei-
ten Letteren, Filosofie en 
 Theologie/Religiewetenschap-
pen bezoeken om in discussie 
te gaan met studenten over 
onderwerpen als buitenlands-
tages, verplichte colleges en 
Engelstalige masters. Studen-
ten zijn van harte welkom! 
16:00 – 17:30 E 15.39 
(+ gratis borrel na afloop)

De beslissing over de nieuwe 
regeling bestuursmaanden is 
op verzoek van de USR uit-
gesteld naar juni. Omdat het 
een complexe nieuwe regeling 
omvat en er ook een goede 
overgangsregeling moet 
komen moeten we niets over-
haasten.

De USR wil graag weten waar 
er zich de meeste problemen 
voordoen met onze nieuwe 
snoep- en drankautomaten. 
Ook vragen we ons af waar er 
het beste een wisselgeldauto-
maat geplaatst kan worden. 
Heb je hier ideeën over? Laat 
het ons weten!

STUDENTENRAAD
ACTUEEL

 

Hoe goed word jij op weg geholpen?

DE uNIvErSITAIrE 
STuDENTENrAAD 

STuDENTENrAAD ACTuEEL 
worDT u AANGEboDEN Door

De afgelopen maanden vond er 
een felle discussie plaats tussen 
het college van bestuur (cvb),  
de studentenraad en de onder-
nemingsraad over het bindend 
studieadvies. Het cvb wil graag 
de studierendementen verhogen. 
ook de uSr kan zich vinden in 
het streven dat de studierende-
menten omhoog moeten, maar 
verschilt met het cvb van mening 
over de manier waarop de uni-
versiteit er voor kan zorgen dat 
de rendementen gaan stijgen.

De USR is altijd van mening ge-
weest dat een BSA niet het juiste 
middel is om het studierendement 
te verhogen, en ziet liever een 
 samenhangend pakket aan maat-
regelen die de studenten moet 
 motiveren en begeleiden in plaats 
van ‘afstraffen’. Het cvb heeft ech-
ter te kennen gegeven dat het BSA 
er toch universiteitsbreed zal moe-
ten komen, omdat andere universi-
teiten dit ook invoeren, en Nijmegen 
niet het afvoerputje van Nederland 
mag worden.
Nu het BSA onafwendbaar is moet 
er volgens de studentenraad wel 
aan een aantal voorwaarden zijn 
voldaan. Een van die voorwaarden 
voor het goed functioneren van het 
BSA is dat de studiebegeleiding 

overal op orde is, zodat het BSA 
niet slechts een onderdeel gaat 
vormen van management by 
spreadsheet, maar dat er ook naar 
de personen achter de cijfers ge-
keken wordt. 
Tijdens de laatste gezamenlijke 
vergadering met de ondernemings-
raad en het cvb bleek al snel dat 
het college van mening was dat er 
dusdanig geïnvesteerd is in onder-
wijs en begeleiding dat dit op vol-
doende niveau is voor de invoering 
van een BSA. Bij veel studies is het 
curriculum van het eerste jaar ver-
anderd en geïntensiveerd: gedu-
rende dit jaar heeft iedere opleiding 
15 uur verplicht onderwijs per 
week, er zijn mentoraten/tutoraten 
geïntroduceerd, er zou sprake zijn 
van een betere begeleiding en er is 
veel werk gemaakt van een betere 
voorlichting op het vwo.
De USR meent echter dat de studie-
begeleiding in sommige gevallen 
nog wel degelijk gebreken ver-
toont, wat tot onnodig verlies van 
studenten kan leiden. Naar studie-
adviseurs en studiebegeleiding in 
het algemeen is nog geen gedegen 
onderzoek gedaan waardoor niet 
goed geverifieerd kan worden of 
dit daadwerkelijk op peil is. Op 
 verzoek van de USR wordt de 
 studentenenquête dan ook uitge-

breid met meer specifieke vragen 
over dit onderwerp. 
Om er achter te komen waar er 
nog verbeteringen mogelijk zijn 
heeft de USR een project opgezet 
onder de veelzeggende noemer 
‘Betere begeleiding’. We hopen 
meer inzicht te krijgen in de dage-
lijkse praktijk van studiebegeleiding 
op de RU. Waar is de studiebege-
leiding nog niet op peil? Waar 
heersen er nog onduidelijkheden 
over? Wat beweegt studenten om 
niet naar de studieadviseur te 
gaan? Werkt een portfolio goed of 
slecht? 
We roepen dan ook iedereen op 
om via onze nieuwe website  
www.beterebegeleiding.nl voor-
beelden aan te dragen van goede 
of slechte ervaringen, of tips ter 
verbetering op het gebied van 
 studiebegeleiding. Deze informatie 
willen wij graag bundelen en pre-
senteren aan het cvb, met als doel 
de discussie te heropenen en 
 ervoor te zorgen dat, voordat het 
BSA wordt ingevoerd, de RU voor-
op loopt in haar studiebegeleiding-
programma, en het BSA dus geen 
onnodige slachtoffers zal maken. 
Nu is dus hét moment om proble-
men in de studiebegeleiding aan te 
kaarten!
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Prima 
bij te benen

cultuur

Restaurant LEF toont 
een behoudende kaart, 
maar is ook in de 
 gezwinde pas van 
cross-overs prima  
bij te benen, ontdekt 
Ron Welters, eet- en 
fietsfilosoof

Adres: Dommer van Poldersveldtweg 71 
Reserveren: www.restaurantlef.nl of (024) 
3244004 Voor: €6,50-14,50 per gerecht 
Hoofd: €16,00-27,50 Na: €4,95-8,50
Huiswijn: €3,25 – 3,75 per glas

LEF

Volgens de psycholoog Douwe Draaisma gaat het 
 leven sneller als je ouder wordt. Als jongeling loop 
je harder dan de stroom, maar gaandeweg raak je 
achterop. Hoewel niet eens aan de vooravond van 
ons leven, kunnen we de maalstroom der dingen al 
niet meer bijbenen. Navraag bij de serveerster leert 
dat LEF niet, zoals wij dachten, pas een paar maan-
den open is, maar al een jaar vertoeft op de plek 
waar in onze herinnering tot voor vrij kort nog 
 eetgelegenheid Zusje resideerde. 
Veel veranderd is er overigens niet: licht, hout, 
 zilverkleurige accenten, een halfopen keuken en 
een na onze vroege binnenkomst al rap aanzwel-
lend stoom afblazen van studenten, jonge profes-
sionals en gearriveerd Nijmegen-Oost-volk. Er is 
een behoudende kant aan de kaart: oesters, gebra-
den duif en kreeft Thermidor. Om een beetje in  
de gezwinde pas te lopen, kiezen wij voor de wat 
hippere kant, met cross-overs en zo. 
De voorgerechten doen wat ze moeten doen: lekker 
over de tong trippelen, maar nog geen stomp in de 
maag verkopen. Twee rondjes frisse couscoussalade 
met twee eventjes gegrilde, net een beetje gecara-
meliseerde coquilles. En een beschaafd bordje mis-
schien een tikkeltje té romige risotto met blauwe 

kaas, een paar geblancheerde blaadjes spinazie en 
ruim bedeeld met morieljes, bepaald niet de goed-
koopste paddestoel.
Qua hoofdgerecht bezwijken we voor twee stevige 
vlees én vis-combinaties. Enerzijds twee pronte, in 
bloedworstkruim gerolde dikke, sappige stukken 
zeeduivelfilet met raapstelenstamppotje en een 
 prima hollandaise, waarin de beloofde truffel ech-
ter slechts homeopathisch rondzingt. Anderzijds 
perfect gegaarde gelakte varkenswangetjes op stevi-
ge bruine linzen en geroerbakte groente en geflan-
keerd door vier gestapelde megadikke frieten. En 
twee langoustines. Als de eerste bij openbreking 
nogal wat grijze drab afscheidt, biedt de vrouw des 
huizes na enig heen en weer soelaas: ze laat in de 
keuken het overtollige vocht afvoeren, het (gerin-
ge) eetbare deel van de tweede hoornkreeft eruit 
pulken en het bord opnieuw schikken en opwarmen. 
Nieuwe zakelijkheid.
Ter afsluiting nuttigen we een chocoladetaartje met 
vloeibare inborst, een bolletje kardemonijs en krui-
dige sinaasappelstroop en gestoofde appel met no-
tencrème en crème Suisse. We kunnen LEF prima 
bijbenen.  

slecht

matig

aardig

goed

fantastisch

beoordeling



Film The Shock Doctrine
Neo-liberalisme werkt voor geen 
 meter, communisme trouwens ook 
niet, al komt dat laatste niet aan bod in 
The Shock Doctrine. Er wordt iets te 
makkelijk gedaan alsof kapitalisme de 
enige bron is van alle kwaad. Afijn, de 
film The Shock Doctrine is toch een 
aanrader. Niet alleen praat je daarna 
makkelijker mee in discussies, ook 

scheelt het 700 pagina’s aan doctrine 
van schrijfster Naomi Klein.
Lux, vanaf donderdag 22 april

Muziek Önder & Hef
Vergeet Top Notch maar eventjes. Het 
nieuwe hiphopgeluid komt van Noah’s 
Ark, het label van Jiggy Djé waar 
Kraantje Pappie, Önder (voorheen 
 Murdaturk) en Hef deel van uitmaken. 
Rauwer, energieker en enthousiaster 
dan veel andere Nederlandse hiphop. 
Önder, Hef, Kleine Viezerik en FS Green 
staan samen in Merleyn.
Vrijdag 2 april, Merleyn, 22:00 uur, 
8 euro

Quiz 100% Studentproof
Acht uur per dag surfen, wat kranten 
en boeken lezen, veel tv en films kij-
ken en ondertussen zo veel mogelijk 
muziek luisteren. Het ultieme studen-
tenleven. Jij hebt een betere uitdaging 
nodig dan altijd winnen bij Triviant en 
dat is de landelijke studentenquiz. De 
prijzen zijn leuk, maar uiteindelijk 
moet je Nijmegen vertegenwoordigen 
in de landelijke finale in Amsterdam.
Donderdag 8 april, Cultuurcafé, 
19:30 uur, gratis

Debat Filosofisch Café
Het begrip vrijheid wordt steeds lasti-
ger: mogen we nu wel alles zeggen of 
niet? We mogen niet een drol op straat 
draaien maar wel beslissen wanneer 
we dood willen. Docent ethiek Chris 
Bremmers gaat in het filosofisch café 
in op vrijheid als zelfbepaling of zelf-
verlies.  
Dinsdag 6 april, Café Trianon, 
20:00 uur, 3 euro

2929

Sociologiestudent Mathieu Janssen, veelvuldig 
 concert- en feestbezoeker plus parttime-dj,  
verkent de feesten in de stad. 

Smiths-frontman Morrissey omschreef The Cure 
ooit als ‘a new dimension to the word crap.’ Robert 
Smith, zanger van The Cure, siste terug vlees te 
gaan eten, enkel omdat Morrissey tegen het eten 
van vlees is, ‘that’s how much I hate Morrissey’. 
Een ruzie tussen twee van de grootste New Wave-
bands uit de jaren tachtig was geboren. Dertig jaar 
later, in een achterzaaltje van Cafe Trianon, blijken 
de twee uitstekend samen te gaan. Op het eighties-
feest ‘Boys Don’t Cry’ komen zowel The Smiths als 
The Cure zeker vier keer voorbij.
Het staat niet op de flyer, maar het jaren tachtig 
feest is een bijeenkomst voor dertigplussers. Talloze 
vrijgezellen hebben hun mooiste zwarte blouse uit 
de kast getrokken om weer eens met de voetjes van 
de vloer te gaan. Naast me is een man met zwart-
geverfde haren in een loop beland – geprogram-
meerd in 1985 – en staat een aantal liedjes achter 
elkaar neurotisch hetzelfde figuur te draaien met 
z’n bovenlichaam. Het podium wordt ondertussen 
in beslag genomen door een gezette man die we-

kenlang oefenen in de praktijk brengt; met zeker 
niet de minste danspasjes dendert hij over de ver-
hoging. Niet veel later neemt de dansende menigte 
het podium van hem over. 
Het is duidelijk dat een groot deel van de aanwezi-
gen op zoek is naar meer dan een avondje dansen. 
Oogcontact zoeken ze, de dertigers, om dan snel 
een gesprekje te beginnen. Trianon vergroot de 
kans op succes door de lichten tot een minimum te 
dimmen. Gecombineerd met de rookwolken en het 
nodige bier ziet iedereen er weer tien jaar jonger 
uit. Rondom de bar hangt permanent de geur van 
vanillesigaren, afkomstig van de veertigers die van-
af de zijlijn de zaal in loeren.
Ook ik als vijfentwintigjarige vermaak me goed en 
ben blij verrast door plaatjes van The Clash, Sonic 
Youth en The Pixies. Na afsluiter ‘There is a light 
that never goes out’ van The Smiths gaan rond half 
vier de lichten in Trianon aan. Boy’s Don’t Cry is 
een leuke dansavond en zeker een aanrader, al zul-
len veel studenten zich wellicht te jong voelen. 
Maar voor iedereen die bang is dat hun jeugd ooit 
ophoudt, is het een geruststelling dat dit soort 
 feesten bestaan. 

Tien jaar jonger 
met The Cure

Entree: gratis Aanvang: 23:00 uur 
Wanneer: iedere laatste vrijdag van 
de maand Locatie: Café Trianon, Berg 
en Dalseweg 33, Nijmegen.

Eightiesfeest

DOEN
OF 
LATEN

UIT OF
THUIS

Tekst: Alex van der Hulst
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Keuzemodel Flex gaat weer open
Vanaf 1 april is het weer moge-
lijk arbeidsvoorwaarden in te 
ruilen in het keuzemodel Flex. 
Men kan bepaalde arbeidsvoor-
waarden (bijvoorbeeld inkomen) 
ruilen tegen andere arbeidsvoor-
waarden. 
www.radboudnet.nl/flex

campusvox

Je was al veiligheidsdeskundige. Is je nieuwe baan toch heel anders?
“Mijn vorige baan was heel breed, maar daarmee ook wat oppervlakkig. Ik was 
verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid én milieu. Hier concentreer ik me 
alleen op veiligheid, waardoor er meer verdieping in mijn werk zit. Ik onderzoek 
ongevallen op de campus en organiseer de voorlichting rondom veiligheid. Ik heb 
nog geen minuut spijt gehad van de overstap naar deze instelling. Ik vind het een 
prachtige werkomgeving.”
Dus je bent hier al aardig thuis?
“Ik kom uit een bedrijf met 23.000 medewerkers, die verspreid over de hele we-
reld werken. Hier zit zo’n zelfde aantal op een paar vierkante kilometer. Dat was 
even wennen. Op mijn tweede werkdag ben ik dan ook gigantisch verdwaald. Ik 
kwam terecht bij de hoofdingang van het ziekenhuis, waar ik de receptioniste 
heb uitgelegd dat ik geen idee had hoe ik terug moest naar mijn werkplek. De 
transportdienst heeft me in een golfkarretje terug gereden. Daar worden op de 
afdeling nog steeds grappen over gemaakt.”
Wat wordt hier je grootste uitdaging?
“Ik wil het aantal ongevallen zoveel mogelijk omlaag brengen en de ernstige on-
gevallen voorkomen. En ik heb in een paar maanden al verschillende mogelijkhe-
den gezien om die doelstelling te realiseren.”
Wat doe je buiten je werk?
“Ik kampeer graag en ik wandel veel met mijn hond. Ik fiets ook graag. Wielren-
nen, met een groepje vrienden. Volgend jaar word ik vijftig. De afgelopen jaren 
heb ik twee operaties moeten ondergaan. Als mijn gezondheid goed blijft wil ik 
rond mijn vijftigste verjaardag naar Zuid-Frankrijk fietsen. Voor een goed doel.”

Algemeen
Studentenkerk Nijmegen 
1 april:12.45 uur: Getijdengebed met 
 Eucharistieviering.
2 april: 15.00 uur: Dienst
3 april:19.00 uur: Paasdienst
3 april, 22.00 uur: Paasnachtviering
4 april: Cath. Eucharist
Geen vieringen op paasmaandag
6 april, 19.00 uur: Voorbereiding Abdij-
weekend in Pey-Echt van 16-18 april. 
Kosten €25,-, alleen voor studenten.*
7 april, 12.45 uur: Taizéviering.
Om 19.30 uur: Leven met sterven.*
8 april, 12.30 uur: Roze Lunch
9 april, 13.00 uur: Stiltewandeling naar 
Kranenburg
11 april, 11.00 uur: Op weg naar Pinksteren
12 april, 19.00 uur: Omgaan met rouw en 
verdriet.*
13 april, 19.00 uur: Filosoferen in de 
huiskamer.*
14 april, 12.45 en 19.30 uur: Taizéviering
www.ru.nl/studentenkerk
* inschrijven verplicht

United Netherlands  
8 april, 10.00 uur: Opening Ceremony 
door Dries van Agt en Thom de Graaf. 
www.rimun.org/2010/page/conference-
programme. 

Nationaal Museumweekend 
10 en 11 april van 11.00-17.00 uur: 
 Anatomisch Museum (UMC St. Radboud) 
gratis rondleidingen. G. Grooteplein 21. 
www.umcn.nl/museum

Lezingen
Vlaamse schrijvers van NU
20 april, 19,.00-21.00 uur: vierde uit een 
reeks van 7 openbare hoorcolleges over 
7 grote Vlaamse schrijvers van NU over 
de roman ‘Marcel’ van Erwin Mortier 
door Jan Lensen.  
Plaats: VCK, Arsenaalplaats 6.
www.ru.nl/nederlands/informatie_voor/
alumni/nascholing/7_hoorcolleges/

Filosofisch Café
6 april, 20.00 uur: Vrijheid: zelfbepaling 
of zelfverlies?
Café Trianon, Berg en Dalseweg 33. 
 Entree: €3,-.
www.filosofisch-cafe.nl
  
Science Cafe Nijmegen
13 april om 20.00 uur: debat ‘Groeps-
dynamica’, over de invloed van groeps-
processen op het individu. Plaats: Ierse 
Pub The Shamrock, Smetiusstraat 17.
www.sciencecafenijmegen.nl

Naam Jan Theelen
Leeftijd 48
Was Veiligheidsdeskundige in de 
 verpakkingsindustrie
Is Veiligheidsdeskundige bij afdeling 
Arbo & Milieu Dienst
Sinds 1 december 2009 (0.9 fte)

Nieuwgezicht

advertentie

Proeverij Paasbrunch
Zondag 4 en maandag 5 april

12:00 – 15:00
U wordt ontvangen met een glaasje

Moscato champagne. Op tafel
staat stokbrood met tomatentapenade

en kruidenboter. Eerst serveren we
een bordje met 3 verschillende 

voorgerechten.
Daarna krijgt u een heerlijk kopje soep.

Vervolgens krijgt u een bordje met 3 
verschillende hoofdgerechten.

We sluiten af met een verrassend
dessertbuffet

Volwassenen € 30,00
Kinderen € 15,00

Van Peltlaan 4 | 6533 ZM Nijmegen | Tel: 024 - 355 69 02 

In memoriam Ferry Bosch

Op 18 maart jl. overleed UCI- 
medewerker Ferry Bosch, op 
61-jarige leeftijd. Amper 5 weken 
nadat zijn collega’s hem aanspoor-
den toch eens een dokter te raad-
plegen. Bij medisch onderzoek 
werd al gauw vastgesteld dat – 
wat Ferry ongetwijfeld zelf voor-
voeld had – hij er heel slecht voor 
stond. Maar dat deze attente, zorg-
zame en hulpvaardige collega zó 
snel zou overlijden, is voor zijn 
 collega’s een grote schok. Ferry 
trad in 1967 in dienst bij de univer-
siteit. Hij was zaalchef operations 
bij het toenmalige Universitair 
 Rekencentrum, en later bij het 
 huidige UCI achtereenvolgens 
technisch medewerker bij de sec-
tie Netwerken en medewerker bij 
de servicedesk. Met 43 dienstjaren 
bij de universiteit stond Ferry vlak 
voor een welverdiende FPU. Dat 
heeft niet meer zo mogen zijn.
We wensen zijn echtgenote, 
 familie en vrienden veel sterkte 
met de verwerking van dit verlies.

Symposium Kunsthistorisch Instituut
10 april, 10.00-18.00 uur: Internationaal 
Symposium ‘Michelangelo’s Madonna 
and Child in Bruges. Context and Recep-
tion in het Nederlands Interuniversitair 
Kunsthistorisch Instituut in Florence.
www.ru.nl/arthistoryconferences/ 
michelangelo

Open Day Research Master Cognitive 
Neuroscience
April 14th, 1  p.m.: Overview of course 
contents and career perspectives and 
Demonstrations of neuro-imaging facili-
ties at the DCCN. Place: Donders Centre, 
Kapittelweg 29. Attend: Y.schouten@ 
donders.ru.nl 
www.ru.nl/master/cns/news/cns_open_day

Publiekslezingen Filosofie
7 april, 20.00-21.30 uur: Wat doen ze  
me nou? Wie bepaalt wat je doet?, Jan 
Bransen  hoogleraar Filosofie van de 
 gedragswetenschappen. 
Deelname €7,50 per lezing, mede-
werkers en alumnipashouders RU €5,- 
per lezing, studenten RU gratis. Plaats: 
Aula, Comeniuslaan 2.

Filmavond Amnesty International
13 april, 19.30 uur: film ‘Welcome’ over 
de vluchteling Bilal die vanuit Frankrijk 
zwemmend het Kanaal wil oversteken. 
Plaats: Café De Klinker, Van Broeck-
huysenstraat 46.

‘De beste schrijver van Nederland!’
17 april, 15.00 uur: lezing Gerbrand 
 Bakker, organisatie reünistenkring 
 Nederlands. entree: €5,00. Reserveren 
aanbevolen: j.muyres@let.ru.nl.
Plaats: Vlaams Cultureel Kwartier, 
 Arsenaalpoort 6.

PAOG-Heyendael 
21 april: Up-to-date in erfelijke kanker 
2010 In deze cursus voor medisch speci-
alisten en artsen in opleiding in de onco-
logie zullen nieuwe inzichten van erfelij-
ke kanker zowel vanuit klinisch als we-
tenschappelijk oogpunt worden belicht.
www.paogheyendael.nl

Cultuur
Cultuur op de Campus
6 april: Nootuitgang Nijmegen
14 april: Filmavond Onderwijs in China:  
I Wanna Be Boss
16 april: Filosofisch Festival: De Vrijheid 
van Nijmegen 
www.ru.nl/cultuuropdecampus

Soeterbeeck Programma
Studentensymposium met proeverij 
8 april van 14.00-17.00 uur ism Theolo-
gie en Religiewetenschappen over de re-
latie tussen religie en eten. Plaats: zijzaal 
Refter, Erasmusplein 1. Deelname €7,50, 
medewerkers en alumnipashouders RU 
€5,-, studenten RU gratis. Inschrijven: 
www.ru.nl/sp/baklava  
Zin in een toetje?  

advertentie
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Voorlichtingsdag Bachelor Studies
Op 10 april is de halfjaarlijkse voorlichtingsdag van de Radboud Uni-
versiteit. De dag is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het 
vwo. Op de voorlichtingsdag presenteren alle opleidingen zich in 
voorlichtingsrondes van een uur, die diverse malen op de dag worden 
herhaald. In het Erasmusgebouw is een centrale informatiemarkt
www.studereninnijmegen.nl 
 

Sportkaartactie
Studenten kunnen voor de helft van de originele prijs een sportkaart 
aanschaffen geldig van 1 april t/m 31 augustus 2010. De kaart geldt 
voor de reguliere studentensportkaart, de X+2 en X+3 kaart, hard-
heidsclausule en verenigingskaart. De aanvraagformulieren zijn 
 verkrijgbaar aan de balie van het sportcentrum.   
www.ru.nl/usc 

Dag van het Octrooi
Op 15 april , 10.30-15.00 uur organiseert MSO i.s.m Agentschap NL, 
 divisie NL Octrooicentrum de ‘Dag van het Octrooi’, bestemd voor 
hoogleraren, onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers van de 
universiteit en andere geïnteresseerden.
Plaats: Huize Heyendael, G. Grooteplein 9. Informatie: Wilfried Reincke, 
w.reincke@mso.ru.nl, tel. 3616099. Aanmelding: secretariaat van MSO, 
Gerda van Gemert, g.vangemert@mso.ru.nl, tel 3611420.

8 april van 19.00 - 21.30 uur: Film & 
 debat ‘Eden. Liefde gaat door de maag’
Plaats: Spinozazaal 3, Montessorilaan 3. 
Toegang €3,- | studenten RU gratis. 
www.ru.nl/sp/eden

Benoemingen
Dr. P.P.G (Paul) Hodiamont (Maastricht, 
1948) is per 1 maart benoemd tot hoog-
leraar Psychiatrie. 
Dr. F.P.H.A. (Frank) Vandenbussche is per 
16 maart benoemd tot hoogleraar Verlos-
kunde (UMC St Radboud) 
Dr. ir. M. (Marc) Strous (Wijchen, 1971) is 
per 1 maart benoemd tot bijzonder hoog-
leraar Fundamentele Microbiologie (FNWI)
www.ru.nl/persberichten

Promoties & Oraties
1 april, promotie dhr J. Levy (FSW) ‘In 
 cerebro unveiling. Unconscious 
mechanisms during reading promotores : 
De heer prof. dr. P. Hagoort
1 april, 13.30 uur: promotie mw ir. E.M. 
Dethmers (FNWI) ‘Ecology and phylo-
geograpgy of an  Australasian green 
turtle population: a case study for 
 conservation from Aru’.
1 april, 15.30 uur: promotie mw drs. G.C. 
Horlings (Med.Wet.)’A weak balance; 
 Balance and falls in patients with neuro-
muscular disorders’. 
6 april, 13.30 uur: promotie mw drs. M.M. 
Löwik (Med.Wet.)’Molecular analysis of 
podocyte genes in nephrotic syndromes’. 
7 april, 15.30 uur: promotie dhr drs. R.D.S.  
Nandoe Tewarie (Med.Wet.) ‘Bone 
 marrow stromal cells for repair of the 
spinal cord’. 
9 april, 10.30 uur: promotie mw A.D. 
 Hunka (FNWI) ‘Towards communicative 
river management in Poland’.
9 april, 13.00 uur: promotie dhr drs. M.P. 
Meuleman (Man.Wet.) ‘Wie is de baas? 
Leiderschap gevangen in verblindend 
spektakel. Een hermeneutisch onderzoek 
naar de spectaculaire elementen van 
 leiderschap’
9 april, 15.00 uur: afscheidscollege dhr 
prof. dr. M.C.A. van Zuijlen (FNWI) ‘Ge-
bruik en misbruik van wiskundige model-
len in de financiële wereld’.
12 april, 10.30 uur: promotie dhr M.W. 
Aslam (FNWI) ‘Tuning of aminoglycoside 
properties by synthetic diversification’. 
12 april, 13.30 uur: promotie dhr P. 
 Bremen (FNWI) ‘Measuring primate  
gaze shifts to study audio-visual evoked 
orienting’. 
13 april, 15.30 uur: promotie mw R. 
 Baguma (FNWI) ‘Accessible web design 
through web accessibility guidelines’.
16 april, 10.30 uur: promotie mw drs.  
S. van Ierland (Letteren) ‘Grammatical 
features influencing information struc-
ture. The case of L1 and L2 Dutch and 
English’.
16 april, 15.45 uur: oratie mw prof. dr. J.B. 
Prins (Med.Wet.) ‘Medisch én Psycholo-
gisch, …… meer dan logisch’. 

Bijdragen aan gezondheid
Prof. Carl Figdor onderzoekt hoe ons afweer systeem 

kankercellen bestrijdt. Een krachtmeting van cel tot cel. 

Dankzij een subsidie van NWO kan zijn onderzoeks-

groep een geavanceerde microscoop aanschaffen die 

die krachten heel precies meet.
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Jo Huiging Zhou, Jill Dixon, Hans van Bokhoven en 
Evelyn Kouwenhoven  zijn als laatste over en 
moeten dus de afwas doen.

Hans van Bokhoven proost op 
de zoveelste succesvolle publicatie.

De afdeling Antropogenetica is zo groot 
dat het amper op een DNA-molecuul past.

Jin Feng Shen is dolblij met het weer
in Nederland, dat kan ook alleen als 
je eerst in Zweden studeert.

Kostas Nikopoulos (l) en Anna Siemiatkowska kunnen
samen al ‘jongejongejonge drukdrukdruk’ zeggen en 
meer heb je niet nodig op de Nederlandse werkvloer.

Joris Veltman (l) en Ad Geurts Van Kessel (r) met in hun 
midden Alex Hoischen die de ene na de andere genafwijking 
ontdekt. “Eerst het laaghangende fruit en dan de moeilijkere 
afwijkingen”, zeggen de onderzoekers.

Post-docs Jeroen van Reeuwijk en Heleen Arts 
zorgen dat er ook nog Nederlands wordt gesproken
 op de afdeling.

Jo Huiging Zhou (l) en Jill Dixon 
wisselen vlavarianten uit.

De Pakistanen Muhammad Ansar (links) 
en Zafar Iqbal doen onderzoek naar het 
Frank ter Haar syndroom, de foto van de 
Nijmeegse naamgever hangt achter ze.

BACKSTAGEVOX
Wat? Vrijdagmiddagborrel Antropo-
genetica Waar? UMC St Radboud
Wanneer? Vrijdag 26 maart van 16:00 
tot 18:00 uur

De tiplijn van Backstage staat iedere dag rood-
gloeiend. Ondanks alle uitnodigingen voor wilde 
feesten, symposia, en diploma-uitreikingen kiezen 
we deze keer voor een ouderwetse vrijmibo. Maar 
dan niet bij een alledaagse club. 
Antropogenetica (ja, dat moesten ze even spellen 
voor ons) heeft vaak iets te vieren. Als het niet om 
toonaangevende publicaties gaat, dan is het wel 
een bak onderzoeksgeld die weer is binnengesleept. 
Het instituut zit vol uitmuntende gen-onderzoekers, 
voor een groot deel uit het buitenland. En waar 
hebben ze het dan over bij de borrel? Vla! Buiten-
landers zijn er dol op. De borrel is tevens af-
scheidsfeest van gastonderzoeker Jill Dixon uit 
Manchester. Zij is na twee weken Nijmegen ver-
slingerd geraakt aan vla. Net als de Chinese Jin 
Feng Shen, die in Zweden aan het promoveren is 
en twee maanden onderzoek doet in Nijmegen. 
Tussendoor versierde Dixon met werkgroepleider 
Hans van Bokhoven een publicatie in de Journal 
of Clinical Investigation (ja ook dat moesten ze 
spellen). “Meestal sparen we de publicaties op en 
geven we eens per maand een borrel”, aldus Van 
Bokhoven. Afdelingshoofd Han Brunner is op het 
moment van de borrel zelfs in het buitenland weer 
wat nieuwe fondsen aan het lospeuteren voor een 
volgende borrel. Opvallend is het grote aantal Paki-
stanen onder de onderzoekers. Neven en nichten 
trouwen daar nogal eens met elkaar en daar komen 
interessante genafwijkingen van. Vandaar dat de 
Pakistaanse overheid beurzen verstrekt om talent-
volle onderzoekers kennis op te laten doen bij ge-
renommeerde instituten als het Nijmeegse. Het 
 lijken de Vierdaagsefeesten wel, want niet ver van 
de Pakistanen staan de Griek Kostas Nikopoulos 
en Poolse Anna Siemiatkowska te borrelen (ook 
dat moesten ze spellen). Kostas vindt het uitgaans-
leven in Nijmegen vies tegenvallen. “Alleen op 
donderdag en tijdens de Vierdaagsefeesten is het 
leuk. We waren laatst in Wageningen en zelfs daar 
was het leuker.” Als iemand een keer een leuke 
kroegentocht houdt, graag Kostas even mee-
nemen, hij kent het woord ‘jongejongejonge’ al, 
terwijl Anna ‘drukdrukdruk’ heeft geleerd. Duitser 
Alex Hoischen is het veelkleurige goudhaantje 
van de groep. Hij heeft met een nieuwe techniek 
de afwijkingen van twee genetische aandoeningen 
ontdekt. Hoe dat dan werkt? Hoischen heeft alles 
gespeld en nog begrepen we er niets van. Leuke 
borrel hoor, maar je moet wel een hoogbegaafd-
heids-gen hebben om er niet met een gedeukt ego 
weer te vertrekken. Volgende keer gewoon weer 
borrelen met simpele alfa’s.  AvdH
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