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Interview ‘Echte tegenmacht wordt steeds moeilijker’
hoogleraar Machiel Karskens zal zijn afscheidsrede niet gebruiken voor ‘een trap na-boodschap’. 

Maar toch: “op de universiteit moet de macht van onderop komen.” 

12
Coververhaal WK op de campus
31 radboud-betrokkenen vertellen het verhaal achter hún WK-voetballand. over Ghanese 

oranjefans, hollandse tv-schreeuwers en slowaakse skinheads.

‘Zo raken bij studenten 
het Engels én het Nederlands 

onder de maat’

22 
Nederlands is beter 
dan Dunglish
Engels moet. In onderzoek en onderwijs. 
Maar een groep docenten en wetenschappers 
hekelt de vanzelfsprekendheid. “Het is een 
collectieve waanzin.”

Foto omslag: Duncan de Fey



Hoe overleef ik 
mijn mail? 

www.radboudintolanguages.nl

Radboud in’to Languages 
maakt deel uit van de 
Radboud Universiteit 
Nijmegen.

Wenst u meer informatie, 
of wilt u zich aanmelden?  
Bezoek onze website of 
bel naar (024) 361 21 59

Een workshop over tijdbesparing en 
effi ciënter e-mailen met:

• Praktische tips
• Verrassende eyeopeners
• Patroondoorbrekende do’s and don’ts

E-mail: lust of last? Bepaal het zelf en schrijf 
u in voor de workshop op 23 september 2010. 
Kosten: € 135,- per persoon.

Tryin    to 
manage

VillaKarel. Kopen en starten in een echte stadsstudio.

17 JUNI
INFO-AVOND

Waarom huren 
als je ook kunt 
kopen? 

In Villa Karel bezit je 
een unieke stadsstudio 
voor de prijs van 
kamerhuur. Wie slim is 
koopt in Villa Karel. 
Zorg dus dat je erbij 
bent op 17 juni van 
19.00 tot 21.00 uur 
op Graafseweg 31 in 
Nijmegen. Opgeven 
doe je via de website.

255,-
netto maandlasten 

excl. servicekosten
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RUGEERDERS
‘Als ik het salaris van een universitair docent verdien zal ik  
er nog eens over nadenken. Tot die tijd blijf ik lekker bij mijn 
Euroshopper.’
Stef, ‘Met Slow Food krijg je de wereld niet gevoed’ 
| 26 mei 2010 |

‘Het klinkt als een erg interessant en leuk debat! Zit helaas  
in Den Haag, anders was ik er zeker bij geweest! Ben wel 
 benieuwd hoe Lieshout denkt de zesjescultuur op te lossen…
extra barrièremaatregelen lijken me niet echt motiverende 
 oplossingen.’
Sara, ‘Studenten zijn ‘luie flikkers’ | 26 mei 2010 | 

‘Ik zeg Bert van Marwijk eruit, Bas Kortmann erin!’
Nico, ‘Dé Opstelling: Bas Kortmann’  | 31 mei 2010 |

‘Ben ik de enige die het opvalt, of presenteren er bij Campus in 
Beeld alleen maar mensen met een limburgs accent, of een 
niet te herleiden zachte ‘g’?’ 
Roos, ‘Oorlog in Bottendaal’  | 7 juni 2010 |

‘Krijgen jullie ook het beeld dat het bij SIAM voorbeeldige 
 studenten zijn die hun onderwijs goed bijhouden en niet pas de 
dag voor het tentamen beginnen te studeren? 
Joep, ‘Paintballen in Thomas van Aquino | 27 mei 2010 |

OOK RU-GEREN? 
GA NAAR VOXLOG.NL

Nederland 32 %
Nijmegen, of is dat geen land? 13%
Duitsland 12%
Zeeland 9%
Brazilië 9 %
Spanje 8 %
Overig 17%

poll 13%

12%

8%

9%

9%

Welk land wint het WK 2010?

32%

17%
Kamernood? Neem een bejaarde huisgenoot!

3 juni 2010 | Soms zijn oplossingen 
te mooi om waar te zijn. Zo kan de 
woningnood onder studenten verholpen 
worden terwijl gelijk de eenzaamheid 
onder ouderen wordt aangepakt. 
De stichting SOlink maakt bejaarden en 
studenten huisgenoten. In overleg 
worden afspraken gemaakt over hand- 
en spandiensten. “De student zet bijvoor-
beeld het vuilnis buiten, maar de oudere 
zet af en toe het ontbijt klaar. Op die 
voorkom je dat ouderen vereenzamen.”

Kraken vanaf nu illegaal
2 juni 2010 | De wet is erdoor, kraken is illegaal. Dinsdag 1 juni is de antikraakwet 
door de Eerste Kamer aangenomen. “Kraken zal door blijven gaan, maar het wordt 
minder gemakkelijk. Door de extra risico’s moet het kraken op een andere manier 
gebeuren”, aldus een woordvoerder van de Grote Broek. De nieuwe wet betekent niet 
dat het antikraken ook wordt afgeschaft. “Gemeentes worden beboet bij langdurige 
leegstand. Leegstand die opgevuld kan worden door antikrakers”, zegt Frank van den 
Reijen van Interveste.

Wegpiraat Verhagen
9 juni 2010 | Een uitgebreid betoog 
over de buitenlandse politiek van 
Nederland op de Radboud Universiteit 
bracht demissionair minister van 
Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen in 
tijdnood. De chauffeur van Verhagen 
probeerde de verloren tijd in te halen 
door het gaspedaal flink in te drukken, 
zo constateerde een medeweggebruiker. 
De auto van Verhagen reed zestig 

kilometer te hard. Verhagen geeft aan alle schuld op zich te nemen en noemt het 
overschrijden van de snelheidslimiet niet correct.
  
Zestig miljoen euro voor excellentie
27 mei 2010 | Excellentie mag wat kosten. Het Sirius Programma heeft 12,2 miljoen 
euro te verdelen voor universiteiten die excellente masterstudenten willen stimuleren. 
Eerder verdeelde Sirius al 48,8 miljoen euro voor het bachelortraject. Daarvan kreeg 
de Radboud Honours Academy vijf miljoen euro. In de nieuwe ronde vraagt de 
Radboud  Universiteit twee miljoen euro voor een internationale summer course voor 
excellente studenten. Twee expertcommissies beoordelen de aanvragen en leggen 
een advies voor aan het Platform Bèta Techniek waar Sirius onderdeel van is.

‘Met Slow Food krijg je de wereldbevolking niet gevoed’
26 mei 2010 | “De Slow Foodbeweging wordt vaak gezien als een club decadente 
lekkerbekken, een elitegroepje”, zegt Luca Consoli, universitair docent Wetenschap 
en Samenleving en aanhanger van de ‘Slow Food beweging’. “Maar mensen zijn niet 
meer gewend om gastronomisch genot na te streven.” Consoli gaf een lezing bij de 
film ‘Food, inc.’. “Mensen moeten op een deugdelijke manier wíllen leven. Dan 
moeten studenten maar een paar biertjes minder drinken in de kroeg en van dat geld 
verantwoord eten.”

gespot op

Kijk voor de volledige nieuwsberichten - en meer! - op www.voxlog.nl
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Marlous Vaes (23)
student opleidingskunde 
(foto) 
“Eigenlijk geef ik niks om 
voetbal, ik zou het niet heel 
erg vinden als ze verliezen. 
De sfeer is wel leuk, maar  
ik zet er niks voor opzij. 
 Komende maandag moet ik 
studeren omdat ik dinsdag 
tentamens heb, dus het 
hangt erom of ik kan 
 kijken.” 

Theo Janssen
baliemedewerker 
Universitair Sportcentrum
“Voetbal is geweldig, volks-
vermaak nummer 1. Daar-
om baal ik er ook wel van 

dat er in het sportcentrum 
nog zo weinig van te zien is. 
Vroeger hielden we nog wel 
eens een poule, maar dat is 
blijkbaar verleden tijd. Zie 
jij ergens oranje vlaggetjes 
hangen? Ik niet! Deze week 
ga ik op vakantie naar 
Spanje, maar als ik terug-
kom en er is nog niks gere-
geld, dan ga ik echt aan de 
bel trekken.”

Floor de Graaf (22) 
student onderwijskunde
“Aanstaande maandag ga 
ik speciaal eerder naar mijn 
werk om de wedstrijd te kij-
ken. Ik heb SPH gestudeerd 
en help kinderen die een 

persoonsgebonden budget 
hebben. Samen met het 
 jongetje dat ik begeleid, kijk 
ik naar de wedstrijd.”

Nieky van Steenkiste 
(25)
student moleculaire 
levenswetenschappen
“Aangezien voetbal de be-
langrijkste bijzaak ter 
 wereld is, kijk ik al weken 
uit naar het WK. Ik ben op 
het moment druk bezig met 
mijn afstudeerproject, 
maar dat neemt niet weg 
dat ik zo veel mogelijk 
 wedstrijden probeer mee te 
pakken. ‘s Morgens aan het 
werk, ‘s middags voetbal. 

Een kwestie van effectief 
combineren. Als het Neder-
lands elftal speelt, laat ik in 
ieder geval alles uit handen 
vallen.”

Ceylan Okuyucu (20)
student rechten
“Ik heb tot aan 30 juni ten-
tamens, daar baal ik echt 
ontzettend van. Ja, ook 
 tijdens wedstrijden. Maar 
een tentamen niet maken 
vanwege een wedstrijd, dat 
gaat me te ver. Het is mijn 
enige kans om het nog te 
halen. Als Nederland er uit 
ligt, vind ik het trouwens 
ook leuk om andere landen 
het kijken.”

De studentenraad (USR) en het college van bestuur 
hebben een akkoord bereikt over een nieuw 
 profileringsfonds. Vanaf 1 september 2011 worden 
de bestuursmaanden flexibeler verdeeld.

In het oude systeem krijgen Nijmeegse vereni-
gingen naast een compensatie van de studie-
vertraging ruim tachtig euro OV-vergoeding 
per maand. Het profileringfonds haalt dat be-
drag weg. “Het bedrag gaat per bestuursmaand 
omlaag, maar daardoor zijn er meer maan-
den beschikbaar”, aldus Jurgen Brink, beleids-
medewerker van de Radboud Universiteit. 

Meer bestuursmaanden voor minder geld

D
O

R
P

SSSPO
M

P

Zet jij alles op alles om 
de WK-wedstrijden niet 
te missen of hoop je dat 

Nederland er zo snel 
mogelijk uit ligt? 

Stemmen op de campus
Rector magnificus Bas Kortmann brengt 
woensdagochtend 9 juni als een van de 
eersten zijn stem uit op de campus. Het 
is de eerste keer dat er op de campus 
kan worden gestemd. Een zijzaal van de 
Refter was als stembureau ingericht. Be-
denker Anton van Looyengoed, manager 
Retail en Catering: “De Refter is een 
drukbezochte, centrale locatie op de 
campus. Dat maakt het voor de kiezers 
gemakkelijk hun stem uit te brengen.” 
Bas Kortmann hield zijn stem netjes 
 geheim, al liet hij wel los dat hij niet 
 verwachtte dat zijn stem de partij ging 
helpen om de grootste te worden.

Met het geld kunnen 496 extra maanden over 
de verenigingen worden verdeeld. Honderd 
maanden worden beschikbaar gesteld voor 
incidentele activiteiten, zoals lustra en sym-
posia. De overige maanden worden verdeeld 
over bestaande en nieuwe verenigingen. 
In het nieuwe systeem wordt niet alleen naar 
het aantal leden van de vereniging gekeken 
bij het verdelen van de bestuursmaanden. 
Jurgen Brink: “We willen niet dat een grote 
vereniging ten onrechte veel maanden krijgt. 
Als ze weinig activiteiten organiseren zijn  
ze ook weinig tijd kwijt aan hun bestuurs-

functie.” Via de nieuwe regeling kunnen ook 
buitenlandse studenten aanspraak maken op 
financiële ondersteuning als zij door over-
macht studievertraging oplopen. Voor top-
sporters is er in het nieuwe profileringsfonds 
meer flexibiliteit.
Timo Stark van de USR is blij met de nieuwe 
regeling: “Het profileringfonds zorgt voor 
meer duidelijkheid voor de besturen. Door 
per jaar met objectieve parameters naar de 
verenigingen te kijken, weet het bestuur waar 
zij in september aan toe is.” 
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nieuws & opinie

De Nijmeegse bètafaculteit krijgt van het Ministerie van 
Onderwijs 8,3 miljoen voor de komende vijf jaar, dat is 1,66 
miljoen euro per jaar. De Radboud Universiteit sleepte na 
de Universiteit Utrecht het meeste geld in de wacht. 

De plannen van de negen bètafaculteiten in het 
land zijn beoordeeld door een commissie van 
 wetenschappers en vertegenwoordigers uit de indu
strie. De commissie toont zich in haar advies rapport 
bijzonder lovend over de Nijmeegse faculteit, zoals 
over de inbedding van het onderzoek in multidisci
plinaire onderzoeksinstuten. “We gingen ervan 
 blozen zoveel lof als ze ons toezwaaiden”, zegt 
 decaan Jan Kuijpers van FNWI. Hij is erg blij met de 
toekenning: “We zijn dik tevreden. Dit is natuurlijk 
een enorme boost voor de faculteit.”
De bèta’s gaan het geld investeren in de chemische 
biologie, de deeltjesfysica en in geavanceerde spec
troscopie. Ook is er geld voor studentenwerving, 

verbetering van het onderwijs en het aantrekken 
van vrouwen in hoge posities. 
Het geld komt uit een grote pot van 14 miljoen euro 
per jaar voor de sector Natuurkunde en Scheikunde 
dat het ministerie via de eerste geldstroom direct 
naar de universiteiten sluist. 

Bètafaculteit krijgt 8,3 miljoen

in de 
media

“Studenten worden in een keurslijf van regeltjes zo snel mogelijk door hun 
curriculum geperst. Het is moeilijk je te ontplooien. De universiteit daagt niet 
meer uit.”
Joep Bos, student scheikunde, over de ‘zesjesmentaliteit’. De Gelderlander, 26 mei 

Wederom werd Nijmegen tweede 
op het Groot Nederlands Studenten 
Kampioenschap (GNSK), al scheelde 
het niet veel. Waarom is Nijmegen 
toch altijd de eeuwige tweede in dit 
evenement?
“Dit was dé kans om eerste te wor
den, omdat Groningen normaal op
permachtig is en dit jaar waren ze 
niet zo goed. Helaas hadden we veel 
pech. Op het laatste moment moest 
ons heren basketballteam zich terug
trekken vanwege te weinig deel
nemers. Onze heren volleyballers 
wonnen een wedstrijd met vijf man 
in plaats van de reguliere zes. Vol
gens de scheidsrechter mocht het, 
maar na protest van Eindhoven 
 werden we teruggezet naar de 
 achtste plek.”
Zuur, maar er kon vast ook 
worden gejuicht.
“Waterpolo, handbal en schermen 
hebben we gewonnen. Ook bij het 
badminton zijn we hoog geëindigd, 
helaas telde dat niet mee voor het 
eindklassement omdat er te weinig 
teams meededen. Ons doel is om 
 iedere sport met een team mee te 
doen.”
Is meedoen belangrijker
dan winnen?
“We willen heel graag een keer win
nen. Volgend jaar hopen we nog 
meer studenten die niet bij studen
tensportverenigingen aangesloten 
zijn, over te halen om mee te doen.”
De oproep is bij deze gedaan en als 
al die talenten volgend jaar bij het 
GNSK meedoen?
“Dan kan de winst ons niet meer 
ontgaan.”

Myrte Neijenhuis, 
penningmeester Nijmeegse 

Studenten Sport Raad

In je eigen taal
Ik heb veel geleerd tijdens het maken van dit nummer. Zo 

weet ik nu dat er 32 landen meedoen aan het WK, dat er 

zoiets is als een FIFA-wereldranglijst en dat Nederland daar-

op best hoog staat. Ik heb geleerd dat er op deze universi-

teit 31 mensen rondlopen (Ivoorkust konden we helaas 

niet vinden) die op een of andere manier met die landen 

verbonden zijn. En graag aan onze redacteuren vertelden 

over het WK in hun land. Uiteraard moest dat soms (met 

bijvoorbeeld een Giada Pizzoni en een Makiko Sadakata) in 

het Engels. Dapper vond ik dat, van de interviewers. In het 

Nederlands-Engels converseren met Sloveens-Engels ging 

best, zo bleek, maar toch: over voetbal praten doe je toch 

het liefst in je eigen taal. Net als een college bestuursrecht 

volgen of een filosofische publicatie schrijven. Hoe saai en 

weinig relevant worden mensen als ze niet in hun eigen 

taal praten, zegt hoogleraar Muysken op bladzijde 24. Tja. 

We still have to learn a lot about those balances. 

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

winnaar / verliezer
Siam
Veel valt er niet te juichen voor SIAM met twee van 
de acht zetels. Nog steeds kijken ze tegen een over-
macht van Akkuraatders aan. Toch voelt ook SIAM 
fractievoorzitter Thijs van Reekum zich een winnaar. 
“Natuurlijk was ik eerst teleurgesteld, maar eigenlijk 
stonden we van begin af aan met 8-0 achter. Ik vind 
nu dat we twee zetels hebben gewonnen.” Van 
Reekum wil volgend jaar drie zetels halen. Ook hoopt 
hij dat er meer studenten gaan stemmen dan het 
kwart van de studenten dat dit jaar stemde. “We 
hebben veel groter uitgepakt tijdens de verkiezingen 
dan normaal, zowel wij als AKKUraatd. Wat kunnen 
we nou nog meer doen?”

AKKUraatd
Wederom wint AKKUraatd de verkiezingen voor de 
Universitaire Studentenraad met glans. AKKUraatd 
heeft onder leiding van lijsttrekker Judith Rotink, die 
zelf het recordaantal van 755 stemmen behaalde van 
de 4507 uitgebrachte stemmen, de zes zetels behou-
den. “Ik ben stiekem toch opgelucht. Eerst ging ik er 
per definitie van uit dat het zou lukken, maar vrijdag 
werd ik nog zenuwachtig”, aldus Rotink. Ze heeft 
haar agenda al klaar voor volgend jaar. “Het eerste 
dat ik ga doen binnen de studentenraad is doorgaan 
met de strijd voor structureel betere studiebegelei-
ding en -advisering.”
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FNWI-decaan Jan Kuijpers
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Ingezonden Mail je brief naar redactie@vox.ru.nl

cartoon

Veldkennis verdwijnt
In Vox 16 wordt bericht over de 
recente opening van Natuur
plaza. Het is een verontrustend 
stuk. Frank Saris stelt er dat de 
Radboud Universiteit zijn zorg 
over de gebrekkige opleiding 
van studenten in veldwerk deelt. 
Jan van Groenendaal, in persoon 
de GegevensAutoriteit Natuur 
(GaN), beaamt dit: “Een student 
kan je meestal niet meer vertel
len hoe een bloem aan de sloot
kant heet. (….) De kunde van de 
taxonomie … is bij de amateur
biologen bewaard gebleven.” 
Wat hier verontrustend aan is, is 
dat niemand constateert dat de 
teloorgang van veldkennis bij 
“biologen” een slechte zaak is, 
waar verandering in gebracht 
moet worden. De biologie
student die alleen nog maar 
DNA herkent, maar niet het 
 organisme waar het bij hoort, is 
geen bioloog, maar chemicus. 
De biologiestudent die ecologi
sche processen bestudeert zon
der te weten welke organismen 
daaraan bijdragen is geen 
 bioloog, maar goochelaar. De 
Radboud Universiteit belijdt hier 
met woorden wat ze met daden 
bestrijdt. De basis van veldbiolo
gie – taxonomie, weten over 
welke soorten je praat – wordt 
vrijwel volledig verwaarloosd. 

Het argument dat de kennis 
daarvan toch wel bij de ama
teurs zit is kort houdbaar. Hoe 
denkt men dat de amateurs aan 
die kennis komen? Kruisbestui
ving met professionals, natuur
lijk. En als die laatsten verdwij
nen, dan verwatert de kennis 
ook bij de amateurs. De univer
siteit zal dus wel blij zijn, zou je 
denken, als de amateurs actief 
zijn in het bijspijkeren van de 
veldkennis bij de studenten. Niet 
echt. Een recent door een ama
teurmycoloog (paddenstoelen
kenner) opgezette cursus veld
mycologie, uniek in het hele 
land, is alweer afgeserveerd, 
past niet goed in het curriculum.  
Amateurbiologen profiteren nu 
nog van de samenwerking met 
een generatie taxonomisch ge
schoolde professionele biolo
gen. Als die generatie weg is, 
ontstaat een gat, waarvan het 
een illusie is te denken dat het 
door hobbyisten gevuld kan 
worden. En dat gat wordt dieper, 
naarmate het taxonomisch com
plexere soortengroepen betreft. 
Nadat de amateur verdronken is, 
dempt men de put? 
Nico Dam, Toegepaste Molecuul

fysica (& amateurmycoloog) 

Laat je horen
In de nieuwsachtergrond van 
Vox 17 ging het over het hoger 
onderwijs als verkiezingsthema. 
Wij, als studentenvakbonden, 
zijn blij dat onze zorgen over het 
hoger onderwijs worden ge
deeld. Voor mij als voorzitter van 
een studentenvakbond, is er 
daarnaast een ander belangrijk 
winstpunt: steeds meer studen
ten laten hun stem horen.  
Je stem laten horen als student 
is meer dan bij een demonstra
tie schreeuwen dat je het er niet 
mee eens bent. Je stem laten 
horen is op ieder moment dat je 
iets tegenkomt dat beter kan, 
dát laten horen.  
Door vragen te stellen tijdens 
een college, als je iets niet 
 begrijpt. Door docenten te bena
deren als hun lesmethode beter 
kan. Door het bestuur van je 
 faculteit en je universiteit te 
 bevragen op het moment dat er 
dingen volgens jou niet kloppen.  
Het gaat mij er niet om dat je 
 tegen onderwijsbezuinigingen 
bent, of dat je vindt dat een 
 bepaald college zo uitstekend 
gegeven wordt. Het gaat mij 
 erom dat wij, studenten, maar 
ook medewerkers en bestuur
ders zich laten horen. 
Zelfs in Nederland kunnen de 
negatieve gevolgen van het stel
len van vragen groot zijn. Dat is 
tevens waarom een vakbond 
 bestaat. Wij helpen jou met het 
uiten van je mening en het stel
len van vragen, niet andersom.
Jonas Sweep, Voorzitter Studenten

vakbond AKKU 

Komt er een scherm op het Erasmus-

plein? Ik hoor dat de ene werkgever 

over de andere buitelt om bij de 

werknemers in het gevlei te komen en jovi-

aal enorme breedbeeldtv’s laat aanrukken 

om op 14 juni iedereen naar het WK te laten 

kijken. Ik neem aan dat de Radboud niet ach-

ter blijft. Goed werkgeverschap is belangrijk, 

en er is geen betere manier om verbonden-

heid met elkaar te voelen dan tijdens het 

schreeuwen naar televisie. En als je dat ook 

nog eens mag doen in de tijd van de baas en 

met toestemming van de baas, reken maar 

dat iedereen na afloop met respect en dank-

baarheid over zijn werkgever spreekt. Of we 

nou winnen of niet. “Dit wij-gevoel werd 

 mede mogelijk gemaakt door de Radboud.” 

Een betere merkbeleving kun je je niet in-

denken, en het werkt veel beter dan die ver-

schrikkelijke toeters, beessies, pletterpetten 

en kratkussens waarmee de commercie ons 

gek probeert te krijgen. Maar samen met je 

collega’s heel hard te kunnen roepen dat Van 

Bommel GEWISSELD moet worden, om 

 samen de techniek van de Schwalbe door te 

nemen, en om eendrachtig in de richting van 

Denemarken ‘het is stil aan de overkant’ te 

zingen, is onbetaalbaar. Gekeken wordt er 

toch, dat weet je als werkgever. Dan kun je 

er maar beter je voordeel mee doen. Verbroe-

dering tussen de collega’s en met de studen-

ten heeft nog jaren later een positief effect 

op de rankings in Elsevier. Bovendien organi-

seren we een nabeschouwing op niveau. Ik 

wil eindelijk wel eens een filosoof over de 

 dialectiek van het balverlies en het commu-

nicatieve handelen van de trainer horen. En 

een wiskundige over het risico van de 4-3-3 

of over de tragiek van de ruit. Na afloop 

neemt de rector het woord en zegt met 

 ijzeren logica: “Als je naar voetbal kijkt, kun 

je niet werken. En als je werkt, kun je niet 

kijken. Wij keken, en we werkten toch.  

Aan onszelf.” Wij joelen in extase, we vallen 

elkaar in de armen, we pinken een traan 

weg. Radboud wordt wereldkampioen. 

Radboud hup 

Mgt
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Geesteswetenschappen
in de blender
Theologie, filosofie en religiewetenschappen gaan 
fuseren. Daardoor komt er geen megafaculteit 
Geesteswetenschappen samen met het grote 
letteren. En zonder megafusie wellicht geen mega- 
injectie. Dus willen de vier faculteiten op andere 
 manieren samenwerken. Maar dat leidt tot een 
 frusterende spagaat.

nieuwsachtergrond

jaar geleden, droomt hij nog van 
één grote Faculteit der Geestes-
wetenschappen: Letteren, Filoso-
fie, Theologie en Religieweten-
schappen onder één dak. Dat 
leek de beste manier om de troe-
pen in eigen huis dezelfde mars-
route te laten volgen. Maar die 
fusie kwam er niet, vooral van-
wege verzet van de filosofen. 
 Opsluiting in zo’n grote faculteit 
zou ingaan tegen de bestaande 
taakstelling van de faculteit, 
luidde de redenering. In zo’n 
nieuwe faculteit zou de onder-
zoekstaakstelling van de filoso-
fen ook halveren. “Daar kunnen 
we natuurlijk niet in meegaan,” 
vertelt scheidend filosofie-hoog-
leraar Machiel Karskens. “Geluk-
kig is die fusie afgewenteld.” 
 Bovendien kan in zo’n mega-
fusie de faculteit Theologie niet 
zomaar worden ingekapseld, 
vooral vanwege de bijzondere 
kerkelijke relatie.  
Ook al gaat de megafusie niet 
door, er moet binnen de Nij-
meegse geesteswetenschappen 
wel iets gebeuren aan de organi-
satie, analyseert letterendecaan 
Sars. De versnippering wordt nu 
te lijf gegaan door de drie kleine 
faculteiten (religiewetenschap-
pen, theologie en filosofie) sa-
men te smeden tot één. “Zelf-
standig blijven was geen optie 
meer”, blikt Karskens terug. “De 
minst slechte oplossing was deze 
fusie van drie.”  
Inmiddels vindt Sars het afket-
sen van de megafusie een goede 
zaak. De verschillen tussen lette-
ren en de rest zijn te groot, bij-
voorbeeld bij de berekening van 
de onderwijslast en de onder-
zoekstijd. Sars: “Je zou jaren no-
dig hebben om de modellen op 

elkaar af te stemmen. Als we die 
fusie zouden doorzetten, zaten 
we nu nog te steggelen. Zonde 
van de tijd.” 
Gooit Nijmegen zijn glazen in 
door de megafusie te stoppen? 
De landelijke commissie die het 
geld moet verdelen, hecht im-
mers aan een sterke samenhang, 
liefst in één faculteit. Sars ge-
looft er niks van. “We hebben de 
commissie de afgelopen maan-
den verschillende keren op be-
zoek gehad, en ze zijn wel over-
tuigd van ons streven dat je 
 samenhang ook kunt bereiken 
zonder fusie.”
 
Geesten rijp gemaakt
Er ligt inmiddels een waslijst 
van plannen op tafel om de ver-
kokering binnen de Nijmeegse 
humaniora te lijf te gaan. Het 
onderzoek wordt ondergebracht 
in drie instituten: de twee die al 

bestaan bij letteren en een over-
koepelend instituut voor de 
nieuwe fusiefaculteit. Ook zijn 
er drie overkoepelende onder-
zoeksthema’s geformuleerd: 
 Europese identiteiten in heden 
en verleden, Tekst, verandering 
en receptie én een thema rond-
om taaldiversiteit en multicultu-
raliteit. Om de samenwerking te 
stimuleren zette het bestuur een 
competitie in gang met zes nieu-
we promotieplaatsen als inzet. 
De plannen met de beste samen-

H
et was een jaar gele-
den dat letterende-
caan Paul Sars zich 
opmaakte voor de 

grootste uitdaging uit zijn loop-
baan: zorg dat in de Nijmeegse 
humaniora meer samenhang 
komt. Het was een reactie op 
een rapport van Job Cohen over 
de toekomst van de geesteswe-
tenschappen. De faculteiten in 
Nederland moesten beter samen-
werken, was het devies, en ook 
binnen de faculteiten moest er 
meer samenhang komen tussen 
de vakgebieden. Cohen signa-
leerde een waslijst van proble-
men: het opleidingenaanbod is 
te versnipperd, de verdienste uit 
tweede en derde geldstroom te 
gering, de werkdruk te groot en 
de maatschappelijke uitstraling 
te schraal. 
Minister Plasterk nam vorig jaar 
het advies van Cohen over en 
stelde een fors bedrag beschik-
baar om de plannen te kunnen 
belonen. De acht universiteiten 
met geesteswetenschappen in 
huis mogen nog dit jaar samen 
10 miljoen euro verdelen. De 
vier jaar erna is jaarlijks vijftien 
miljoen beschikbaar.  
De armlastige Nijmeegse lette-
renfaculteit ziet reikhalzend uit 

naar de geldpot. Als de commis-
sie die het geld moet verdelen 
maximaal tevreden is over de 
Nijmeegse plannen, kan de Rad-
boud Universiteit volgend jaar 
één miljoen euro krijgen en in 
de vier jaar erna steeds ander-
half miljoen. Is de commissie on-
tevreden, dan zijn de gevolgen 
groot: er resteert slechts een ex-
traatje dit jaar van een schamele 
half miljoen euro en in de vier 
jaar vanaf 2011 driekwart mil-
joen. “De bandbreedte van wat 
we kunnen krijgen is enorm”, 
zegt faculteitsdirecteur Margriet 
Jagtman. “Onze faculteit is arm-
lastig, dat stelde ook Cohen al 
vast. We hebben dat extra geld 
echt nodig.” 
Het afgelopen academisch jaar 
stond voor het faculteitsbestuur 
bijna geheel in het teken van 
het maken van een nieuw toe-
komstplan. In juli zal de landelij-
ke commissie haar bevrijdende 
woord spreken en weet elk van 
de acht universiteiten hoeveel 
geld ze tegemoet kan zien. “We 
zijn nu al zolang bezig. Ik begin 
ongeduldig te worden”, zegt Sars.

Faculteit Geesteswetenschappen
Op het moment dat Sars aan zijn 
toekomstplan begint, nu een 

‘Als we die fusie 
zouden doorzetten, 
zaten we nu nog te 
steggelen’



9

num
m

er 18 • jaargang 10 • 10 juni 2010

teit kende al een jaarprogramma 
met drie minoren (van elk 20 
studiepunten); nieuw is een jaar-
programma met drie minoren 
en een nieuw in te richten core 
curriculum van elk 15 studiepun-
ten. Hierin maken studenten 
kennis met drie vakken op het 
snijvlak van meerdere discipli-
nes. Een ervan is filosofie, het 
tweede is een vak over cultuur-
overdracht en als derde kunnen 
studenten kiezen uit een groot 
aantal keuzevakken. 

hang zijn voorgedragen voor ho-
norering aan onderzoeksorgani-
satie NWO. “We kregen op die 
competitie meer dan dertig aan-
vragen binnen”, zegt Sars. “Toch 
een teken dat de geesten in de 
faculteiten rijp zijn gemaakt.”
Ook het onderwijs bestrijdt de 
verkokering. Deze maand ligt 
het plan op tafel voor een nieu-
we inrichting van het bachelor-
programma, met daarin een ver-
dere versterking van het vak-
overstijgend onderwijs. De facul-

Spagaat
Coen Pouls, voorzitter van de 
 Facultaire Studentenraad van de 
letterenfaculteit, maakt zich 
 zorgen. “De FSR ziet een aantal 
beren op de weg. Daar zal de ko-
mende tijd goed over nagedacht 
moeten worden.” Ten eerste 
vraagt hij zich af hoe het core 
curriculum eruit zal gaan zien. 
 Alle studenten moeten namelijk 
dezelfde vakken volgen, of ze 
nou Arabisch studeren, bedrijfs-
communicatie of filosofie. Pouls: 

“Kun je vakken ontwikkelen die 
voor ál die verschillende studen-
ten interessant zijn? Worden dat 
niet hele ‘laffe vakken’, die zo-
wel studenten als docenten een 
blok aan het been zullen zijn?” 
De FSR ziet daarnaast organisa-
torische problemen. Pouls: “Het 
huidige puntensysteem moet 
 helemaal omgegooid worden om 
deze plannen mogelijk te ma-
ken”. En inderdaad: van een 
 systeem met 120 majorpunten 
en drie keer twintig minorpun-
ten, gaan de geesteswetenschap-
pen in de nieuwe plannen naar 
een systeem met eveneens 120 
majorpunten, maar drie keer 
vijftien minorpunten én vijftien 
punten in het verplichte core 
 curriculum. Pouls: “Alle opleidin-
gen zullen hun curricula moeten 
hervormen. En waar grote veran-
deringen worden doorgevoerd, 
ontstaan per definitie grote pro-
blemen. In ieder geval op de kor-
te termijn. Niet per se een reden 
om het niet te doen, maar wel 
een reden tot bezorgdheid.” 
Bovendien maakt een verplicht 
core curriculum sommige routes 
moeilijk ‘studeerbaar’. Pouls: “Er 
zijn plannen om een verplicht 
buitenlandverblijf in te voeren 
voor alle studenten moderne 
vreemde talen. Als die studenten 
voor wie dat geldt ook de educa-
tieve minor van dertig punten 
willen volgen en daarnaast ver-
plicht zijn het core curriculum te 
doen, dan kan het problema-
tisch worden de bachelor af te 
ronden binnen de daarvoor 
 gestelde tijd.”  
De FSR voelt zich in een spagaat 
gedrukt. Pouls: “Enerzijds willen 
en móéten we mee. Er is nu een-
maal op landelijk niveau be-
paald dat er geld uitgetrokken 
wordt voor het versterken van 
de geesteswetenschappen. Geza-
menlijke plannen voor de vier 
faculteiten zijn daarom onver-
mijdelijk. Tegelijkertijd voorzien 
we grote problemen. Erg frustre-
rend dat we voordat het huidige 
minorensysteem goed functio-
neert alweer naar een nieuw 
 systeem moeten. Dat gaat ten 
koste van de onderwijskwali-
teit.” 

Tekst: Paul van den Broek en 

Bregje Cobussen 

Illustratie: Merlijn Draisma
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‘	Echte	tegenmacht
	wordt	steeds	moeilijker’

Machiel Karskens

Nooit nam hij een blad voor de mond: binnen faculteit, vakbond en universiteits-
raad. Maar op vrijdag 11 juni zal filosofiehoogleraar Machiel Karskens zijn 
afscheidsrede niet gebruiken voor ‘een trap na-boodschap’. Al blijft hij kritisch: 
“In een organisatie met professionals moet de macht van onderop komen.” 

interview
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‘Niets meer te verliezen’ is de 
titel van uw afscheidsrede. Dat 

klinkt alsof u nu eindelijk vrij bent te 
zeggen wat u altijd op uw lever had.
“De titel is een citaat uit de pop-
song	Me	and	Bobby	McGee van Janis 
Joplin: ‘Freedom’s	just	another	
word	for	nothing	left	to	loose’. Ik 
werk aan de hand hiervan een 
soort negatieve definitie van vrij-
heid uit. Hoe minder je gebon-
den bent, hoe vrijer je bent.”

Dit valt dus ook persoonlijk op te 
vatten: u bent nu als gepen-

sioneerde vrijer dan ooit om uw gal 
te spuwen over universitaire zaken. 
“Ik heb er even over nagedacht 
om in mijn rede ook in deze 
zin nog wat opmerkingen te 
plaatsen over de universiteit, 
maar ik zie ervan af. Ik wil geen 
trap na-boodschap geven. Zeker 
niet omdat ik terugblikkend op 
de universiteit vooral gelukkig 
mag zijn. Ik heb 35 jaar betaald 
gekregen om te mogen doen 
wat ik het leukste vind: boekjes 
lezen en lesgeven in de filosofie. 
Wat wil je nog meer?”

Wat u in uw rede niet wenst 
te doen, wilt u nu wellicht wel 

prijsgeven?
“Ik kom op één punt uit, het 
personeelsbeleid. Dat wordt op 
de universiteit op een achterlijke 
manier gevoerd. De keuze voor 
een tijdelijke functie of een baan 
voor onbepaalde tijd is strikt ge-
bonden aan het formatiebeginsel, 
zodanig dat mensen die promo-
veren of postdoc worden veel te 
lang tussen wal en schip hangen. 
Alles is gefixeerd op de vaste 
baan. Een soepeler aanstellings-
systeem is noodzakelijk.”

Nog een laatste boodschap aan 
de studenten?

“Ik vind dat wij veel openlijker 
selectief moeten zijn. Wij leven 

nog steeds met de fictie dat 
 mensen met een vwo-diploma 
vrij toegang hebben, waarna je 
vervolgens alleen na de prope-
deuse een advies mag geven.  
Pas het afgelopen jaar praten we 
erover om dat advies een bin-
dend karakter te geven, al moet 
je altijd maar afwachten hoe zo-
iets uitpakt. Maar na de prope-
deuse wordt iedereen kennelijk 
geacht de eindstreep te halen. 
Ook in die fase wil ik selectiever 
kunnen zijn. De student is het 
beste geholpen met een stevig 
advies.”
 

Macht uitoefenen neemt binnen 
uw wetenschappelijk werk een 

grote plaats in. Strijd leveren. Tegen-
macht organiseren. Kan dat voldoende 
in de hedendaagse universiteit?
“Ik ben jarenlang actief geweest 
in de vakbond en ook in de On-
dernemingsraad omdat dit het 
enige is dat we hebben. Maar in 
de loop der jaren is het steeds 
moeilijker geworden echte 
 tegenmacht te realiseren. Een 
organisatie met professionals 
 zoals een universiteit moet zich-
zelf besturen, de macht moet 
van onderop komen, maar de 
universiteit wordt steeds meer 
top down georganiseerd.”

Wat is in de universiteit verloren 
gegaan vanwege dat hiërarchi-

sche bestuursmodel?
“Er waren waarschijnlijk meer 
netwerkachtige clubs geweest 
tussen de faculteiten in, zoals een 
wetenschapswinkel of Weten-
schap en Samenleving, waar ik 
me nog jarenlang hard voor heb 
gemaakt, maar die helaas is ge-
sneuveld in het geweld van het 
facultair integraal management. 
Alles moet binnen de faculteiten 
worden georganiseerd; wat daar 
niet binnen past krijgt het moei-
lijk. Het Centrum voor Vrouwen-

studies is een van de weinige 
 interfacultaire organisaties die 
het heeft overleefd.”

De clubs die u noemt vormden 
ook de brug naar de samen-

leving. Is de universiteit te veel naar 
binnen gekeerd geraakt?
“Nee, want er is de ondernemen-
de universiteit voor in de plaats 
gekomen. De openheid is er nog 
wel, maar heel anders gericht. 
De sociale verantwoordelijkheid 
van de universiteit is helaas min-
der prominent aanwezig.”

Jarenlang besloot u uw talloze 
bijdrages in de ondernemings-

raad met ‘overigens ben ik van mening 
dat de besluiten van het universiteits-
bestuur openbaar moeten zijn’. Een 
running gag?
“Nee, veel meer dan dat. Ik was 
echt boos over de beslotenheid 
van de besluitvorming van het 
college van bestuur. De mede-
zeggenschap krijgt alleen de 
plannen voorgelegd, maar we 
weten niet wat er uiteindelijk 
beslist wordt. En nog steeds niet. 
Sinds 2006 publiceert het college 
zijn besluiten, maar dan alleen 
de besluiten waarvan het college 
zelf vindt dat ze relevant zijn 
voor de gemeenschap. Maar 
goed, ik liet het erbij. De OR 
moest geen Machiel Karskens-
show worden.”

Wilt u die slogan nog een laatste 
keer afmaken? ‘Overigens is 

Machiel Karskens van mening dat…’
“We studenten op de universiteit 
moeten behandelen als op een 
kunstacademie. In de eerste fase 
van de studie leren we ze vaar-
digheden aan en in de master-
fase leiden we ze op tot creatieve 
denkers. En dus niet tot de ge-
dresseerde professionals die 
 vandaag de dag hun diploma 
kunnen halen.”

U neemt afscheid op het  
moment dat de faculteit Filosofie 

gaat fuseren met Religiestudies en 
Theologie. Dat moet u als hartstochtelijk 
pleitbezorger van een zelfstandige 
faculteit pijn doen.
“Zo’n fusie van drie faculteiten 
is in elk geval de minst slechte 
oplossing. Het voorkomt dat een 
nog grotere fusie met ook de 
 faculteit Letteren erbij doorgaat, 
want dat willen we in elk geval 
niet.”

U heeft geen hoop meer op de 
voor u allerbeste oplossing, 

het zelfstandig voortbestaan van de 
faculteit?
“Nee, voor die discussie is geen 
ruimte meer. Het college van 
 bestuur komt met het zielige 
 argument dat er niet te veel 
kleintjes moeten komen. Om 
een of andere reden vindt men 
het niet handig dat er drie klein-
tjes zijn naast een paar super-
faculteiten met duizenden stu-
denten. Een onzinredenering, 
die alleen kan voortkomen uit 
een bestuurlijke kronkel.”

U heeft 35 jaar hart en ziel 
 verpacht aan de faculteit.  

Hoe moet dat nu zonder?
“Dat weet ik nog niet. In elk ge-
val ga ik fietsen en bridgen. Ik 
heb geen grootse projecten voor 
ogen. Een paar jaar geleden ben 
ik een dag minder gaan werken 
met het idee om twee boeken 
die in mijn hoofd zitten verder 
uit te werken. Maar ik ben geen 
schrijver, dus dat heb ik opgege-
ven. Ik zal nog zo’n anderhalf 
jaar bezig zijn met het afwerken 
van klussen en daarna zien we 
wel.” 

Tekst: Paul van den Broek
Foto: Duncan de Fey
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het vertrouwen in de bonds
coach is groot. Zelf verwachten 
ze de finale te halen. Brazilië 
wordt steeds belangrijker als 
economische macht en dat 
werkt ongetwijfeld mee. Toen 
Amerika een grootmacht werd, 
zag je het land ook op sport
gebied veel prijzen in de wacht 
slepen.”

Spanje volgens Aryuna 
Yap, studente bedrijfs
communicatie
“Bij bedrijfscommunicatie is het 
gemakkelijk een half jaartje te 
studeren in het buitenland. Ik 
kom al van jongs af aan in Span
je en heb altijd gezegd dat ik in 
Barcelona zou willen studeren. 
Dat bevalt nu zo erg dat ik 
 eigenlijk niet terug wil naar 
 Nederland!”
Voetbal?
“Iedereen hier houdt van voet
bal. Als nietvoetballiefhebber 
word je vanzelf meegetrokken. 

Brazilië volgens Francio 
Guadeloupe, postdoc bij 
culturele antropologie
“Ik heb een jaar onderzoek ge
daan in Brazilië naar twee Afro
Braziliaanse religies. Een prach
tig land. Indrukwekkend hoeveel 
mensen daar strijden om hun 
waardigheid te behouden on
danks de enorme discriminatie.”
Voetbal?
“Het voetbalveld is een van de 
weinige plekken waar democra
tie in praktijk wordt gebracht. Ik 
logeerde bij leden van de Pinker
gemeente die AfroBraziliaanse 
religieuzen zagen als duivels
aanbidders. Maar als het Brazili
aanse elftal speelt, tellen die 
 verschillen niet. Voetbal eman
cipeert ook achtergestelde groe
pen. Inwoners beseffen dat ze 
door voetballers als Pelé, afkom
stig uit de arme klasse, mee
tellen in de wereld.”
WK?
“Er is veel talent in de ploeg en 

WKHet WK-voetbal: 31 Nijmeegse wetenschappers, onderzoekers 
en studenten vertellen het verhaal achter hún voetballand 

op het WK. Van de nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst tot 
en met nummer 105 (Noord-Korea!). Over Oranjefans in 

Ghana, tv-schreeuwen en skinheads in Slowakije.

voetbal

Nederland volgens Joris Droog, 
student rechten en voorzitter van FC Kunde
“Ik kom uit Tilburg en ben dus een échte Willem II fan. En máxi
maal fan van Oranje. Mijn moeder werd er gek van vroeger. Zelfs 
bij oefenwedstrijden schreeuwde ik zó fanatiek naar de tv dat ze 
hem vaak uitzette uit angst voor klachten van de buren. Later  
ging ik voetbal kijken in de kroeg. Een verademing om samen met 
anderen naar de tv te kunnen schreeuwen.”
Voetbal?
“Ik ben voorzitter van FC Kunde en voetbal in het derde als spits. 
Type Frank Demouge: flink trekken en sleuren, maar altijd met de 
blik op de goal.”
WK?
“Ik geloof er in. We hebben een heel goed team. Vier jaar geleden 
waren deze jongens net te jong, nu zijn ze op hun top. Van Persie, 
Robben, Sneijder en Van der Vaart vormen samen onze kracht. De 
verdediging is matig, maar hoeft alleen overeind te blijven. Onze 
grootste concurrent is Spanje. Maar het kan bijna niet misgaan 
met dit team. Alleen jammer dat Frank Demouge niet geselecteerd 
is. Juist hem hebben we nodig als de tegenstander de boel achterin 
dichthoudt. Helaas ben ik zo’n beetje de enige Nederlander die  
dat ziet.” 

op de campus
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De wedstrijden kijk je in een bar 
en bij een goal gaat het dak eraf. 
Bij het titelfeest van Barcelona 
stond dan ook de hele stad op 
zijn kop. Het grootste verschil 
met Nederland is dat ze hier niet 
zo gek verkleed gaan als de 
Oranjesupporters.”
WK?
“De Spanjaarden weten zeker 
dat ze gaan winnen. Ze zijn erg 
nationalistisch en hebben een 
enorme eigendunk. Zolang ik in 
Barcelona zit, ben ik ook voor 
Spanje.”

Portugal volgens Anouk 
Scholte, Erasmusstudente 
geneeskunde
 “In Nijmegen doe ik de bachelor 
geneeskunde. Daarin is weinig 
ruimte voor een Erasmuspro
gramma, maar ik wilde heel 
graag. Nu werk ik zes maanden 
in een ziekenhuis in Lissabon 
aan een onderdeel waar ik in 
 Nederland één maand aan kwijt 
zou zijn.”
Voetbal?
“Portugezen leven erg mee met 
de prestaties van hun club. Toen 
Benfica de competitie won, was 
het onmogelijk om daar niks 
van mee te krijgen: een enorm 
feest met vuurwerk en toeteren
de auto’s. Nu het WK eraan 
komt, halen cafés mensen over 
de wedstrijden bij hen te kijken. 
Ik ga waarschijnlijk met andere 
Erasmusstudenten in kroegjes 
de wedstrijden kijken.”
WK?
“Zelf zie ik Portugal nog altijd 
als een sterke tegenstander voor 
Oranje, maar Portugal lijkt wat 
minder zelfverzekerd. Persoon
lijk hoop ik natuurlijk op Neder
land, maar anders juich ik voor 
Portugal.”

Italië volgens Giada 
 Pizzoni, Erasmusstudente
 “Ik ben geboren in Italië en heb 
daar altijd gewoond. Nu zit ik 
voor vijf maanden in Nederland 
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als Erasmusstudent. Tijdens het 
WK ben ik in Nijmegen, maar 
het maakt mij niet uit of Neder
land of Italië wint.”
Voetbal?
“Voetbal is de meest populaire 
sport in Italië. Vooral onder 
mannen is het gebruikelijk om 
te voetballen, maar ook vrouwen 
spelen het. De voetballers van 
Italië worden behandeld als 
rocksterren: elke krant en elk 
journaal brengt roddels over 
hun en hun vriendinnetjes.”
WK?
“Italië zal winnen, net als vier 
jaar geleden. Een andere moge
lijkheid is er niet: bij verlies zul
len er waarschijnlijk vele klach
ten komen. Mij maakt het per
soonlijk niet uit wie er wint.”

Duitsland volgens Julian 
Neuschaffer, tweedejaars 
bedrijfswetenschappen
“Ik kom uit een dorpje vlakbij 

Bochum, in het Ruhrgebied. Ik 
wilde in het buitenland stude
ren, maar niet te ver van huis. In 
Nijmegen leer ik een extra taal 
en het onderwijs is beter dan op 
die massauniversiteiten in het 
Ruhrgebied.”
Voetbal?
“De belangrijkste sport, net als 
hier. Maar bij ons is het wat min
der met verkleden en versieren. 
Wel kijken we sinds 2006 de 
wedstrijden met z’n allen op 
grote schermen in de stad.”
WK?
“De afgelopen jaren waren de 
verwachtingen telkens hoog. In 
2006 werden we derde, in 2008 
tweede op het EK. Daar mogen 
we tevreden mee zijn, maar toen 
was het een teleurstelling. Dit 
jaar is er minder hoop. Vijf 
 belangrijke spelers zijn gebles
seerd. Toch heeft onze nieuwe 
aanvoerder, Philipp Lahm, ge
zegd dat hij minimaal de halve 
finale wil halen. Ik heb er een 
hard hoofd in. Spanje of Brazilië 
gaan er met de titel vandoor.”

Argentinië volgens Pim 
Gerritsen, masterstudent 
interculturele communica
tie aan de UvT. Vorig jaar 
rondde Pim zijn bachelor 
af aan de RU.
“Ik ben hier voor mijn afstude
ren: voor stage en onderzoek.”
Voetbal? 
“Voetbal is de nummer één sport 
in Argentinië, net als bij ons. 
Maar de beleving is totaal anders. 
Hier draait álles om voetbal. 
Daarin zijn de Argentijnen 
 razend fanatiek. Al bij het in
stappen van een taxi is de eerste 
vraag van de chauffeur: voor 
welke club ben jij? Laatst was ik 
bij een wedstrijd van de Boca 
 Juniors. Fantastisch! Ondanks 
een 21 verlies werd er de hele 
wedstrijd gedanst, gezongen en 
getrommeld.”
WK? 
“Maradona heeft te weinig erva
ring als coach. De Argentijnen 
hebben zich maar ternauwer

nood geplaatst en nu heeft Mara
dona ook nog besloten Zanetti 
en Cambiasso thuis te laten. Zij 
wonnen de triple met Inter, maar 
Maradona was niet overtuigd. 
Maar wat hij ook doet, Marado
na blijft ‘god’ in Argentinië. En 
dus zijn de Argentijnen toch 
 enthousiast.”

Engeland volgens David 
Norris, hoogleraar MR 
fysica bij het Donders 
 Centre for Cognitive 
 Neuroimaging 
“Ik ben opgegroeid in Engeland 
en altijd supporter geweest van 
het Engelse team. Een van mijn 
vroegste herinneringen is dat 
mijn vader schreeuwde ‘yes 
they’ve done it, England have won 
the world cup!’ Beste vreemd, 
want hij is Welsh en ik had hem 
nooit eerder het Engelse team 
horen aanmoedigen.”
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Voetbal?
“Hoewel de middenklasse zich 
meer bezighoudt met rugby en 
cricket, is het hele land enthou
siast over voetbal. Engelse voet
ballers leven in constante angst 
om te falen en de afschuwelijke 
roddelpers doet hier nog een 
schepje bovenop. Daardoor ver
liezen we altijd bij penalty’s.” 
WK?
“Engeland gaat het toernooi niet 
winnen, omdat we weinig echte 
worldclass spelers hebben. Som
migen hebben bovendien de 
 neiging onder hun niveau te 
voetballen zodra ze een Enge
landshirtje dragen. Ik verwacht 
de kwartfinales, de halve finale 
is meer dan we redelijkerwijs 
kunnen verwachten.”

Frankrijk volgens 
Evelyne VosFruit, stage
coördinator en docent 
 bedrijfscommunicatie

“Ik ben een echte Parisienne, ge
boren en opgegroeid in Parijs. 
Nu woon ik ruim dertig jaar in 
Nederland met mijn Nederland
se man, maar bezoek nog regel
matig familie en vrienden in 
Frankrijk.”
Voetbal?
“Voetbal is de nummer 1 sport. 
Alleen in ZuidFrankrijk is rugby 
een concurrent. Toch is er niet 
zoiets als de Oranjegekte met 
Blokkers vol oranje spulletjes. 
Het is niet gekoppeld aan een 
commerciële toestand.” 
WK?
“Ook hier verschilt Frankrijk 
van Nederland. De Fransen pra
ten niet over winnen, maar over 
de sterktes en zwaktes van de te
genstanders. Vooral Argentinië 
wordt vaak genoemd als ver
wachte winnaar. Pas vanaf de 
halve finale gelooft Frankrijk in 
hun eigen elftal. Nu is er vooral 
kritiek op de trainer. De Fransen 
praten daarom liever over Ziné
dine Zidane en Michel Platini, de 
‘goden’ op het veld. In Frankrijk 
leven ze altijd een beetje in het 
verleden.”

Griekenland volgens Rita 
Mavridou, promovendus 
NCMLS
“Ik ben geboren in Duitsland, 
maar heb Griekse ouders. Op 
mijn zevende namen zij me mee 
naar Griekenland waar ik naar 
school ben gegaan. In Duitsland 
heb ik vervolgens moleculaire 
biologie gestudeerd. Omdat een 
Nederlandse PhD hoog gewaar
deerd wordt, wilde ik graag naar 
de Radboud Universiteit. Dankzij 
goede contacten en mijn gewel
dige CV heeft hoogleraar Paul 
Verweij mij aangenomen.”
Voetbal?
“Voetbal is erg populair in Grie
kenland, vooral sinds het EK in 
2004. Het lijkt nu zelfs populair
der dan basketbal. De toenmalige 
coach, Otto Rehhagel, is een 
 ware held en maakte het voetbal 
groot. Hij krijgt evenveel aan
zien als de president: hij mag 
met zijn auto over de busbaan.” 
WK?
“Griekenland gaat niet winnen. 
Misschien halen ze wel de top 
10. Het kampioenschap in 2004 
was echt een wonder, we zijn nu 
niet optimistischer geworden.”

Verenigde Staten volgens 
Martijn Kroese, vierdejaars 
Nederlandse taal en cultuur
“Ik wilde altijd al eens naar 
Amerika: een culturele smelt
kroes waar iedereen kan doen 
wat hij wil. Ik kon een half jaar 
via een uitwisselingsprogramma 
aan de Western Illinois University 
een minor film volgen.”
Voetbal?
“De nationale sporten zijn basket
bal, honkbal en American foot
ball. Voetbal is hier vooral een 
vrouwensport. Maar met een 
WKvoetbal vinden de Amerika
nen voetbal ook leuk. Als er 
maar wat te winnen valt.”
WK?
“Sport is hier een familieaange
legenheid. Geen grote schermen 

op pleinen en verklede mensen 
in polonaise, maar met de hele 
familie in de huiskamer voor de 
tv. De Amerikanen geloven in 
hun team. Laatst zei iemand te
gen me: ‘We hebben de Tweede 
Wereldoorlog gewonnen, dan 
kunnen we het WK ook winnen’. 
Ze hebben er geen verstand van. 
Hun enige goede speler is 
 Landon Donovan, daardoor 
 maken ze misschien kans op een 
gelijkspel.”

Servië volgens Jaïr van 
der Lijn, onderzoeker 
 Clingendael en universitair 
docent CICAM
“Ik heb veel onderzoek naar de 
oorlog in Joegoslavië gedaan en 
zodoende ben ik ook regelmatig 
in Servië geweest.”
Voetbal?
“Voetbal is geen kleine sport in 
Servië en heeft een sterk team. 
Bij de kwalificatie is Servië zelfs 
boven Frankrijk geëindigd. De 
Joegoslavische oorlog heeft trou
wens een vreemde uitwerking 
op de spelers: als kleine jonge
tjes speelden ze samen, tijdens 
de oorlog begonnen ze elkaar als 
vijanden te zien en nu staan ze 
tegenover elkaar. De wedstrijd 
tussen Dinamo Zagreb (Kroatië) 
en Rode Ster Belgrado (Servië) is 
daar een goed voorbeeld van.”
WK?
“Weinig landen denken serieus 
na over de winkansen van het ei
gen land. Bijna alleen Nederland 
doet dat. Servië is realistisch, ze 
hoopt door de eerste ronde te 
komen. De lastigste tegenstan
der in de poule is Duitsland. 
 Australië is niks zonder Hiddink 
en Ghana is net nog ingemaakt 
door Oranje.”

Uruguay volgens Herman 
Geuvers, hoogleraar 
Computerondersteunend 
redeneren 
“In 2008 verzorgde ik een cursus 

Kameroen volgens Krystelle NganouMakamdop, 
onderzoeker in opleiding Medische microbiologie
“Ik ben in Kameroen geboren en er acht jaar geleden vertrokken. Ik 
ben er niet vaak teruggeweest, maar het is wel echt mijn thuisland.”
Voetbal? 
“De competitie leeft niet zo, maar als het nationale elftal speelt, is 
iedereen en alles in het groen: motortaxi’s, vlaggen, shirts. Een uur 
voor de wedstrijd is het op straat overal rustig. Iedereen gaat naar 
huis om samen de wedstrijd te kijken. Voetbal brengt het land 
 samen. Bij winst of verlies. De dag na de winst van de Africa Cup  
was een soort nationale feestdag.”
WK? 
“Kameroen haalt altijd het WK, met als beste prestatie de kwart
finale tegen Argentinië in 1994. Die wedstrijd staat me nog altijd 
 levendig bij. De laatste Africa Cup hebben we niet zo goed gepres
teerd, maar de verwachtingen zijn altijd hoog gespannen. We 
 hebben natuurlijk Eto’o. Maar we denken niet in termen van ster
spelers. Wij geloven in het team.” 
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op een zomerschool, waarna ik 
er nog heb rondgereisd. Een goe
de collega komt uit het land en 
ik heb ooit een Uruguyaanse 
promovenda begeleid. Ik heb erg 
veel sympathie voor het land. 
Het is er heel relaxed en veilig. 
Colonia del Sacramento is een 
van de mooiste stadjes die ik 
ooit heb gezien.”  
Voetbal ? 
“Het voetbal is als de indruk die 
het land achterlaat: wat achter
gebleven. Na de jaren vijftig, 
toen Uruguay wereldkampioen 
was, is het erg ingezakt – net als 
het hele land. Het voetbal is wel 
geweldig populair, vooral om via 
tv te volgen. Ik zag veel hard 
voetbal, weinig tactisch vernuft.” 
WK? 
“Ik vrees uitschakeling in de eer
ste ronde. Van Frankrijk verlie
zen ze, Mexico winnen ze wel, 
en ZuidAfrika heeft het thuis
voordeel. Suarez is natuurlijk 
een geweldige speler, maar voor 
de rest loopt er niet veel bijzon
ders rond.”

Mexico volgens Willem 
Hooglugt, woordvoerder 
universiteit
“Ik heb in 1976 en 1977 in 
 Mexico gewoond en ben er nog 
een paar keer geweest – voor 
SOS Wereldhandel en Mensen in 
Nood. Ik heb altijd een band met 
het land behouden, vooral met 
de provincie Chiapas.”
Voetbal? 
“In een indianendorpje in het 
zuiden, twee tot drie uur lopen 
door de bush, zag ik allemaal 
jongetjes voetballen. Ze kenden 
de opstelling van het Nederlands 
Elftal uit 1974, los Narranji
to’s, uit hun hoofd. Voetbal is 
daar echt dé volksport. Mexico is 
de laatste jaren zo onvoorstel
baar negatief in het nieuws. Ik 
hoop dat het WK kan bijdragen 
aan een positief zelfbeeld en een 
beter imago.”
WK?
“Ze maken een goede kans om 
door de eerste ronde te komen. 
Frankrijk is vergane glorie, Zuid
Afrika nerveus. Uruguay is ook 
te doen, omdat de PSV’er Salcido 

weet hoe hij Suarez moet aan
pakken. Het land kan de grote 
verrassing van het toernooi 
 worden.”

Chili volgens Paul Groot, 
hoogleraar Sterrenkunde
 “Ik ga regelmatig naar de zes 
Europese sterrenwachten in 
 Chili, zeker naar een Very Large 
Telescope waar net een in Nijme
gen ontwikkeld instrument is 
 afgebouwd, de Xshooter. Die 
doet het overigens goed.” 
Voetbal?
“Voetbal is enorm populair. Je 
ziet de spelers overal op bill
boards en in reclames. Het land 
is erg trots op hun team, omdat 
zij zich altijd de underdog van 
ZuidAmerika voelden. Ze kijken 
vooral naar aartsrivaal Argenti
nië, vergelijkbaar met Nederland 
 Duitsland. Verder zie je overal 
in het land voetbalveldjes waar 
kinderen spelen. Nou ja, voetbal
veldjes… Droge vlaktes met 
twee doelen.”
WK?
“Ik heb me er nog niet in ver
diept, maar het zou leuk zijn als 
Chili wat wint.” 

Australië volgens 
Sanne Fraser, master
student bewegingsweten
schappen
“Ik doe vijf maanden onder
zoeksstage in Australië en ga 
over een maand ga ik terug naar 
Nederland, net op tijd voor de 
 finale NederlandDuitsland.”
Voetbal?
“In Australië zijn rugby en cricket 
de grootste sporten. Voor voetbal 
is steeds meer aandacht, maar 
het blijft minimaal. Misschien 
gaat het meer leven als Australië 
het dit jaar goed doet. Het komt 
in elk geval op tv, ook al is het 
midden in de nacht. En in Sydney 
is een groot WKplein met 
 schermen, daar ga ik volgend 
weekend heen.”

WK?
“Vier jaar geleden kwam Austra
lië met Hiddink door de groeps
fase, dat hopen ze nu weer. Op 
de internationale campus leeft 
het wel, we zullen veel wedstrij
den samen kijken. Duitsland zit 
met Australië in de poule, dus ze 
vrezen vooral dat land. De hui
zen worden niet versierd zoals 
in Nederland. Zelf heb ik van FC 
Kunde oranje spuitbussen en 
schmink gekregen, maar nu is 
mijn kamer nog kaal.”

Nigeria volgens Francis 
Agu, afgestudeerd 
 masterstudent inter
culturele theologie
“Ik ben in Nigeria geboren en 
heb daar mijn bachelor gedaan. 
Daarna kwam ik voor twee jaar 
naar de Radboud Universiteit 
voor de master Interculturele 
theologie, die ik afgelopen 
maart heb afgerond.”
Voetbal?
“Voetbal wordt alleen gespeeld 
binnen officiële teams. Soms zie 
ik kleine kinderen op straat spe
len, maar dat is veel te gevaar
lijk. Het nationale elftal heeft 
geen goede voorbereiding gehad: 
drie maanden voor het WK wis
selde het team van coach en de 
kwalificatie is op het nippertje 
gehaald.”
WK?
“Door de slechte voorbereiding 
leven er veel twijfels. Alles is 
mogelijk in voetbal, maar Nige
ria is zeker geen favoriet. We 
zien wel progressie in het spel. 
De meeste Nigerianen denken 
dat Brazilië wereldkampioen 
wordt. Zelf heb ik ook Neder
land en Duitsland bij de favorie
ten staan.”

Zwiterland volgens 
Christoph Lüthy, hoog
leraar Filosofie
“Op mijn twintigste ben ik uit 
Zwitserland vertrokken en in 

 Engeland gaan studeren. Het 
idee was om uiteindelijk weer 
terug te keren, maar na Engeland 
kwamen de Verenigde Staten, 
Italië, Duitsland en Nederland. 
Wel breng ik nog vier keer per 
jaar mijn stem uit in referen
dums over de benzineprijs, 
 genetisch gemodificeerde maïs 
of minaretten.”
Voetbal?
“Zwitsers voetbal betekent de 
herontdekking van het patriot
tisme, ook al wordt dat op een 
tamelijk timide manier beleefd. 
Vroeger was Brazilië ons voor
beeld van voetbalpatriottisme, 
sinds de Oranjeoptocht in Bern 
in 2008 is het volgens de Neue 
Zürcher Zeitung Nederland 
 geworden.”
WK?
“Geen idee, maar bookmakers 
geven Zwitserland een kans van 
1 op 150. Ik zelf zal mijn gevoe
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lens zeer opportunistisch inzet
ten. Wint Nederland, dan zal ik 
mijn Oranjegevoelens koesteren, 
wint Italië  – waar mijn vrouw 
vandaan komt –, dan ontkurk ik 
een prosecco. Lukt het Zwitser
land om iets te bereiken, dan zal 
ik heel kort even jodelen.”

Slovenië volgens Tilen 
Campa, Erasmusstudente 
rechten
 “Ik ben in Slovenië geboren en 
studeerde afgelopen jaar rechten 
met een Erasmusbeurs in Nijme
gen. Midden juli ga ik terug naar 
Slovenië.”
Voetbal?
“Slovenen zijn wispelturig in 

sport. Een sport is pas populair 
als er successen worden geboekt. 
Alleen voetbal heeft altijd een 
speciaal plekje in het hart en is 
sinds de onafhankelijkheid de 
meest geliefde sport. Maar echt 
fanatieke fans hebben we niet. 
We versieren ook geen huizen 
en geloven niet dat het kopen 
van fanartikelen ons betere fans 
maakt of het team helpt. Geluk 
en moed spelen altijd een grote 
rol bij sport.”
WK?
“Ik ben trots dat Slovenië zo ver 
is gekomen, maar ik geloof niet 
dat ze een grote kans hebben 
om te winnen. We hebben maar 
twee miljoen inwoners, dus 
slechts een beperkt aantal voet
ballers. Met een beetje geluk 
komt Slovenië nog verder, maar 
dan moeten we eerst voorbij 
 Engeland. Hopelijk laten ze zien 
wat ze kunnen.”

Algerije volgens Willy 
Jansen, hoogleraar 
Vrouwenstudies
“Ik kwam in 1976 voor het eerst 
in Algerije voor een leeronder
zoek, daarna in 1981 en ’82 voor 
mijn promotie. Ik ben nog een 
paar keer teruggeweest, totdat 
het te gevaarlijk werd.”
Voetbal?
“Ik herinner me nog de jongens 
in een woestijndorp tijdens mijn 
allereerste onderzoek in 1976. 
Ze waren urenlang in de hitte 
bijzonder fanatiek aan het voet
ballen, met zo’n zelfgemaakte 
bal van plastic zakken en kran
ten omwikkeld met elastiek. Het 
nationale team heeft niet voor 
niets de naam woestijnvossen. Ik 
was erbij toen Algerije in 1982 
de Africa Cup won en het hele 
land volledig uit zijn dak ging.”
WK?
“Ze staan 26ste op de Fifarang
lijst dus heel veel kans maken ze 
niet. Maar ik ga voor ze juichen, 
ook als ze tegen Nederland moe
ten. De Algerijnse bevolking 
heeft de laatste decennia al zo
veel onder politieke onrust gele
den, dat ik ze van harte een 
overwinning gun.”

Denemarken volgens Linda Mortensen, 
postdoc Max Planck Instituut
“Ik ben geboren in Canada, maar heb mijn hele jeugd in Dene
marken doorgebracht. Mijn familie is Deens. Op dit moment werk 
ik een jaar in Nederland bij het Max Planck instituut, daarna ga ik 
waarschijnlijk terug naar Denemarken, waar mijn vriend woont. 
Maar we voelen ons niet gebonden om in dit land te blijven. Ik 
heb ook in Engeland en de VS gestudeerd, dus ik ben gewend in 
andere landen te wonen.” 
Voetbal?
“Voetbal is belangrijk in Denemarken, maar niet zoals in Neder
land. Handbal is ongeveer even populair, vooral door successen 
van het vrouwenhandbalteam. Toch verbindt voetbal ook in Dene
marken de mensen. Als we echt ver komen, kijkt het hele land.” 
WK? 
“Ik heb al jaren niet meer naar voetbal gekeken maar naar hand
bal. Als ik naar de geschiedenis kijk, halen ze misschien de volgen
de ronde en daarna houdt het op.”
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Paraguay volgens Jan 
Kleinpenning, emeritus 
hoogleraar geografie
 
“In 2003 heb ik een tweedelig 
boek gepubliceerd: Paraguay, 
1515-1870. A Thematic Geography 
of its Development. Bij de viering 
van 200 jaar onafhankelijkheid 
in 2011 verschijnt hiervan een 
Spaanstalige editie. Daarvoor 
ben ik in maart nog een weekje 
in Paraguay geweest.” 
Voetbal?  
“Razend populair, net zoals in 
veel andere LatijnsAmerikaanse 
landen. Heel veel Paraguayanen 
volgen het WK dan ook inten
sief. Ze houden van voetbal, 
maar in zo’n arm land zijn de 
mogelijkheden tot recreatie voor 
velen ook heel beperkt tot nihil. 
Voetbal doet de dagelijkse be
slommeringen vergeten. De 
vooruitgang is nog steeds be
perkt en veel plattelanders zit
ten nog zonder land, ondanks 
beloftes van president Lugo. In 

maart zag ik er nog een omvang
rijke demonstratie van de cam
pesinos sin tierras.” 
WK?  
“Een ding staat vast: ze zullen 
zich tot het uiterste inspannen, 
trots als ze zijn. En hoe de resul
taten ook uitvallen, ze zullen 
veel waardering krijgen en wor
den binnengehaald als helden.”  

Ghana volgens Marijke 
Steegstra, onderzoeker 
culturele antropologie
“Ik kwam voor het eerst in 1992 
in Ghana als student en ben er 
sindsdien vele keren teruggeko
men, vooral voor mijn promotie
onderzoek. En mijn man komt 
uit Ghana.”
Voetbal? 
“Ik was er een keer tijdens een 
groot toernooi en dan is heel 
Ghana met het voetbal bezig. 
Voetbal is een belangrijk natio
naal bindmiddel. Tijdens zo’n 
WK is iedereen Ghanees, terwijl 
normaal ook de etnische achter

Japan volgens Makiko Sadakata, 
onderzoeker Donders Institute
“Zeven jaar geleden ben ik uit mijn geboorteland weggegaan om 
in Nederland te komen werken. Het hangt van mijn werk af waar 
ik terecht kom. Maar steeds als ik in Kyoto terugkom, ben ik blij 
verrast over hoe mooi het is. Nederland is zo georganiseerd, Japan 
is wat chaotischer.” 
Voetbal? 
“Sinds we acht jaar geleden het WK organiseerden, is de populari
teit gestegen, maar baseball is nog steeds dé sport. Het niveau 
stijgt wel, omdat steeds meer spelers in het buitenland spelen.” 
WK? 
“De verwachtingen zijn niet groot, zeker niet na het verlies in een 
oefenwedstrijd tegen ZuidKorea. Japan was echt slecht. Ik zie uit 
naar de wedstrijd NederlandJapan, die ik met gemengd gemoed 
zal bekijken.”  

gronden belangrijk zijn. Het 
land heeft veel aanhangers van 
het Nederlands elftal door het 
vrij grote aantal zwarte spelers 
in Oranje.” 
WK? 
“Tijdens het vorige WK deed 

Ghana voor het eerst mee – 
 redelijk succesvol – maar dit 
keer wordt het lastig. Michael 
Essien, de belangrijkste speler,  
is geblesseerd en dat is een  
grote domper.”
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Slowakije volgens Stano 
Dávid, masterstudent Ne
derlandse taal en cultuur
“Ik ben Slowaak, heb in Bratis
lava Nederlands en Duits 
 gestudeerd en wilde me verder 
specialiseren. Daarom doe ik 
hier nu een master.”
Voetbal?
“Naast ijshockey de grootste 
sport van Slowakije. Maar onze 
stadions zijn slecht, er komen 
per wedstrijd maar een paar dui
zend supporters en er zijn nogal 
eens ongeregeldheden met skin
heads. Er is maar weinig geld om 
het voetbal naar een hoger plan 
te tillen. Daarom wordt gedacht 
over een gezamenlijke competi
tie met Tsjechië.” 
WK?
“Voor het eerst sinds de onaf
hankelijkheid heeft Slowakije 
zich geplaatst. We hebben een 
nieuwe coach en hij is vreselijk 
goed. Hij kan dit team motive
ren. Er is dus hoop. In 2002 
kreeg het nationale ijshockey
team een nieuwe coach en werd 
Slowakije volkomen onverwacht 
wereldkampioen. De Slowaken 
hopen nu op een soortgelijk 
 scenario. En ik ben zo naïef om 
te geloven dat het erin zit.” 

Honduras volgens Nelba 
Tabora, promovendus 
NCMLS
“Ik ben een geboren en getogen 
Honduraan. Ik heb er micro
biologie gestudeerd en kwam in 
2004 via een PhDprogramma bij 
de Radboud Universiteit. Sinds
dien reis ik elk jaar voor zes tot 
acht weken naar Nijmegen. In 
september zal ik hier waar
schijnlijk mijn thesis verdedi
gen.”
Voetbal? 
“De populairste sport. Bijna alle 
kleine jongetjes spelen het. Voor 
het eerst voetballen veel spelers 
van het nationale elftal buiten 
Honduras, de meesten in Euro

pa. Ook de coach komt dit  
jaar van buitenaf: hij is een 
 Colombiaan, maar sinds kort 
Honduraan.”
WK? 
“Honduras komt niet door de 
eerste ronde. Misschien spelen 
we gelijk tegen Chili, maar van 
Zwitserland en Spanje verliezen 
we. Dit WK is vooral een voorbe
reiding op latere kampioen
schappen. De verwachte winnaar? 
Argentinië, Brazilië, Nederland, 
Spanje of Duitsland.”

ZuidKorea volgens Maurice 
Vergeer, onderzoeker 
communicatiewetenschap
 “Ik ben vier maanden in Zuid
Korea voor onderzoek naar inter
netgebruik door politici. Door de 
taalbarrière ken ik de fijnere 
 details niet over de betekenis 
van voetbal voor de Koreanen. “ 
Voetbal? 
“Je ziet langzaamaan de logo’s in 
het straatbeeld verschijnen en er 
hangen nog meer vlaggen dan 
gebruikelijk. De voetbalgekte zal 
wel losbarsten als ze verder ko
men, zoals in 2002 toen ze met 
Hiddink de vierde plaats haalden 
en het hier een gekkenhuis was. 
Tegen mij beginnen ze gelijk 
over Hiddink, die nog steeds op 
handen wordt gedragen.” 
WK? 
“Ze gaan hier echt voor de eerste 
plaats als competitief land. Als 
ze niet in de prijzen vallen, is de 
eer van het land te grabbel ge
gooid. Een beetje overdreven, 
ZuidKorea doet nog niet zo heel 
lang mee. De laatste maanden 
mogen ze wat hoop koesteren, 
omdat de laatste twee oefenwed
strijden zijn gewonnen. De laat
ste tegen Japan, niet onbelang
rijk, want dat is zoiets als Neder
land – Duitsland bij ons.”

NieuwZeeland volgens 
Elisabeth Norcliffe, postdoc 
Max Planck Instituut

“Mijn geboorteland waar ik 
sinds zeven jaar niet meer woon. 
Na een periode in de Verenigde 
Staten ben ik vorig jaar terecht 
gekomen op het Max Planck 
 Instituut.”
Voetbal? 
“De derde sport van het land, op 
grote afstand van cricket en 
vooral rugby, the glue of the nation. 
Ik ondersteun de pogingen in 
het land om voetbal hoger op de 
agenda te krijgen. Met rugby 
win je internationaal weinig 
aandacht, met voetbal veel meer. 
En voor NieuwZeeland, the 
bottom of the world, is elke aan
dacht meegenomen.”
WK? 
Met één WKdeelname met drie 
verliespartijen mogen we niet al 
te hoge verwachtingen koeste
ren, zeker niet in een poule met 
Slowakije en Italië. Maar onze 
recente winst op Servië in een 
oefenduel heeft de hoop wat 
doen oplaaien.” 

ZuidAfrika volgens 
Tehseen Khandwalla, 
derdejaars student 
bestuurskunde
 “Ik heb vier maanden stage ge
lopen in Kaapstad en ben vorige 
week teruggevlogen naar Neder
land. Nét voor het WK. Ongeloof
lijk balen, maar ja, ik heb tenta
mens en twee bruiloften.  
Terwijl mijn huisgenoten in 
Kaapstad  allemaal naar 
Kameroen Nederland gaan...”
Voetbal?
“Traditioneel is voetbal de sport 
van de zwarte bevolking en 
 rugby van de blanken. Maar nu 
leeft het overal, met dagelijks tv
reportages over Bafana Bafana, 
het nationale team.”
WK?
“Er is nogal wat discussie over 
de greep van de FIFA op de over
heid. Zo zijn er maatregelen ge
nomen om stadions bereikbaar 
te maken voor de FIFA, maar nu 
komen bussen en taxichauffeurs 
nauwelijks de stad door. De be
volking verdient ook nog niet 
aan het WK en de toegangskaart
jes zijn te duur voor de zwarte 
bevolking. Gelukkig kunnen ze 

nu in fanparken op grote scher
men de wedstrijden volgen. En 
ondanks alles overheerst het 
 enthousiasme, hoewel iedereen 
weet dat het team geen kans 
maakt.”

NoordKorea volgens Sico 
van der Meer, alumnus 
geschiedenis, onderzoeker 
Clingendael
“Bij Clingendael onderzoek ik 
massavernietigingswapens, dus 
ook kernwapens. Zo kom je van
zelf bij NoordKorea. En van zo’n 
fascinerend land wil ik graag al
le facetten kennen, dus ook het 
voetbal.” 
Voetbal? 
“Bizar dat zo’n schurkenstaat op
eens meedraait op het WK. 
Straks staan aartsvijanden 
Noord en ZuidKorea nog tegen
over elkaar. Zo’n wedstrijd zal 
niet bijdragen aan verzoening. 
Wél kan het gebeuren dat spe
lers in ZuidAfrika ineens heel 
andere dingen zien en beseffen 
dat het ook anders kan. In elk 
geval zijn hun prestaties onder
werp van propaganda. De 
 wedstrijden zijn niet live op tv, 
alleen winstmomenten zijn te 
zien en natuurlijk alleen na het 
wegpoetsen van alle reclame
borden.”
WK? 
“Alleen in 1966 is het land tot de 
WK doorgedrongen en we mo
gen in ZuidAfrika niet veel ver
wachten. Als ze al winnen, komt 
de staatspropaganda weer met 
‘Kijk eens wat een fantastisch 
land wij zijn’. Daar ga ik niet bij 
juichen.” 

tekst: Paul van den Broek, 
Bregje Cobussen, Diane Essenburg, 
Lieke Steijvers
Fotografie: Gerard Verschooten
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TWITTER MAAKT VAN 
POLITICUS WEER MENS B

ij de verkiezingen van 
2006 had je Hyves. Mi-
nister-president Balken-
ende maakte goede sier 

met zijn Hyves-profiel waarin hij 
uit de school klapte over zijn 
voorkeur van vlees boven vis, 
zijn helden (Marianne Timmer 
en Bob de Jong) en zijn favoriete 
boek (The New golden rule van de 
socioloog Amitai Etzioni). Voor 
Nederland een nieuw fenomeen. 
Terwijl in Amerikaanse massa-
media vaker informatie staat 
over partner, kids, hond en 
 hobby van politieke kandidaten, 
komt het persoonlijk leven van 
Nederlandse kandidaten er vaak 
karig vanaf. Maar er blijkt wel 
degelijk vraag naar. In een paar 
dagen voegde een kleine vierdui-
zend mensen Balkenende toe als 
vriend. Anno 2010 maken veel 
meer politici gebruik van sociale 
media. Alle lijsttrekkers zaten 
 afgelopen maanden op Hyves en/
of Twitter. Maxime Verhagen 
was twee jaar geleden de eerste 
twitteraar onder landelijke poli-
tici, momenteel heeft hij ruim 
37.000 volgers. Maar hij is allang 
ingehaald door Femke Halsema 
van GroenLinks die met bijna 
het dubbele aantal volgers de 
 populairste twitteraar is. Balken-
ende zit nog steeds op Hyves en 
is met ruim 200.000 Hyvesvrien-
den op internet het populairst 
van de lijsttrekkers. Maar Hyves 
lijkt alweer passé, Twitter werd 
deze verkiezingen het actiefst 
gebruikt. 

Doortwitteren
Maar of er een verband is tussen 
Twitter en electoraal succes, is 
nog maar de vraag. Waarschijn-
lijk niet, zegt communicatie-
wetenschapper Liesbeth Her-
mans. Hermans doet samen met 
collega Maurice Vergeer onder-
zoek naar het internetgebruik 
tijdens de verkiezingen. Ze hebben 
de afgelopen dagen de websites 
nauwkeurig in kaart gebracht: 
hoe presenteert de kandidaat 
zichzelf, hoe wordt de doelgroep 
aangesproken, welke internet-
tools gebruiken de kandidaten. 
Een vergelijkbaar onderzoek de-
den ze tijdens de Europese ver-

Twitter was de afgelopen verkiezingen favoriet bij de politieke kandidaten. Ze kunnen 
er weinig informatie in kwijt, maar daar gaat het bij de sociale media ook niet om. 
Twitter haalt de politicus uit zijn ivoren toren. 

wetenschap
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‘Politici komen uit hun 
ivoren toren en gaan 
al twitterend tussen 
de mensen staan’

kiezingen vorig jaar. Twitter was 
toen al in opkomst: 13 procent 
van de kandidaten gebruikte 
Twitter maar bij de huidige 
 verkiezingen is dat alweer een 
ruime meerderheid. Hermans: 
“Bij de Europese verkiezingen 
werd er na de verkiezingen nog 
driftig doorgetwitterd door politi-
ci. Dat was verrassend. Het is dus 
niet alleen een campagnetool.” 
Hermans kijkt ook naar verban-
den tussen het gebruik van soci-
ale media en het electoraal suc-
ces van de kandidaten. Een uit-
slag heeft ze nog niet, maar het 
lijkt erop dat het aantal twitter-
volgers van kandidaten geen 

aanwijzing is voor hun politieke 
winst. SP-voorman Emile Roemer 
heeft niet eens een Twitter-
account (hij zit wel op Hyves) 
maar steeg afgelopen weken in 
de peilingen. De populariteit van 
VVD-voorman Mark Rutte bleef 
ook gewoon stijgen, ondanks zijn 
karige 7000 volgers op Twitter. 
En zelfs Twitterkoningin Halse-
ma bereikt met haar 63.000 
 volgers in feite maar een klein 
percentage kiezers.
Voor de informatieoverdracht 
hoeven de lijsttrekkers ook niet 
te twitteren. Politici kunnen 
heel weinig informatie kwijt in 
tweets. In tegenstelling tot de 
politieke websites die juist erg 
inhoudelijk zijn en waarschijn-
lijk vooral door de eigen achter-
ban worden gelezen. Halsema 
beweerde in de week voor de 
verkiezingen dat ze Twitter zo 
aantrekkelijk vond omdat ze op 
die manier de regie houdt over 
haar opvattingen. ‘Op tv en in 
kranten ben je erg afhankelijk 

van de duiding door journalisten, 
en daar ben ik echt niet altijd ge-
lukkig mee’ , zei ze in de Volks-
krant. Maar lees haar tweets erop 
na. Femke in de trein, Femke in 
de Kamer, Femke gaat slapen 
(‘Eindelijk thuis na zo,zo- debat 
#1vandaag en voorbereiding 
voor het slotdebat. Morgen vanaf 
10 uur #twitterspreekuur. Slaap 
lekker!’) Haar politieke opvattin-
gen zijn ver te zoeken.  
Toch heeft Twitter wel degelijk 
een interessante functie, zegt 
Hermans: “De winst zit ‘m er in 
dat het de politiek dichter bij de 
burger brengt. Het is weliswaar 
politiek niet zo interessant dat je 
praat over Femke die in de trein 
zit. Maar ze gaat wel meer leven 
voor mensen. Twitter maakt van 
de politicus weer een mens van 
vlees en bloed. In die zin kan het 
een rol vervullen in het dichten 
van de kloof tussen politici en 
burgers. Politici komen uit hun 
ivoren toren en gaan al twitte-
rend tussen de mensen staan.”

Opgeblazen
Twitteren had deze verkiezingen 
nog een gunstig bijeffect voor de 
kandidaten: de ‘oude’ media, de 
kranten en de televisie, schonken 
veel aandacht aan het fenomeen. 
Het werd door de massamedia 
enorm opgeblazen, vindt Her-
mans. Maar daar zullen de kan-
didaten niet om hebben ge-
treurd. “Het praten en schrijven 
over jou als twitteraar maakt de 
exposure veel groter. De aan-
dacht voor jou als twitterend 
 politicus zorgt ervoor dat je een 
veel groter publiek bereikt. Dat 
is een indirect effect. Het gaat 
over Femke Halsema als twitte-
raar. Haar naam wordt weer 
 genoemd.” 
Zelfs Emile Roemer, die zelf dus 
niet twittert, krijgt via Twitter 
publiciteit. “Er wordt óver hem 
getwitterd. En de hoop van de 
kandidaten is natuurlijk dat hun 
volgers eerder geneigd zullen 
zijn de krant open te slaan voor 
het interview met de kandidaat 
en dat ze zo toch hun politieke 
boodschap meekrijgen.” MZ

WETENSCHAPKORT
GROOTSTE RADIOTELESCOOP

Koningin Beatrix opent op 12 juni Lofar, de 
grootste radiotelescoop ter wereld. Lofar 
bestaat uit een netwerk van duizenden 
 antennes met het zwaartepunt in Drenthe. 
Alle antennes zijn via een glasvezelnetwerk 
gekoppeld aan een supercomputer in Gro-
ningen. Deze gigantische radiotelescoop 
moet voor revolutionaire ontdekkingen gaan 
zorgen, zegt de Nijmeegse hoogleraar Heino 
Falcke, sinds kort voorzitter van het Neder-
lands Lofar consortium. “De eerste waar
nemingen zijn al binnen. Het belooft veel 

goeds, maar het verwerken van de resultaten begint nu pas. Revolutionaire 
ontdekkingen verwacht ik op zijn vroegst over een paar maanden. Reken 
maar op een jaar.” Falckes onderzoeksgroep zoekt onder meer zwarte gaten 
en ontploffende sterren. “Vergeleken met wat er mogelijk was, kunnen we 
straks met een factor honderd nauwkeuriger kijken.”

ONDERZOEKERS VAN ANDERhALf MILjOEN
Twee jonge onderzoekers van het Institute for Molecules and Materials (IMM) 
krijgen anderhalf miljoen euro van het Europese Research Council om een 
eigen onderzoeksgroep op te zetten. Daarmee kunnen ze hun onderzoek 
naar moderne nanostructuren verder brengen. Herma Cuppen zal met haar 
team onderzoeken hoe moleculen bewegen in lagen vaste stof, zoals ijs. 
Hans Elemans zal met een nieuw type scanning tunneling microscoop (STM) 
chemische reacties van individuele moleculen onderzoeken.

ENGELS IN GROEP 6
Basisschoolleerlingen verwerken Engelse woorden vergelijkbaar met erva-
ren meertalige sprekers. Uit onderzoek van hoogleraar taalontwikkeling en 
tweede taalverwerking Janet van Hell blijkt dat jonge kinderen een Engels 
woord gelijk koppelen aan de betekenis van het begrip. Het woord ‘bike’ 
koppelen ze dus meteen aan alles wat ze weten over het begrip ‘fiets’. Ver-
gelijkbaar met een volwassene die ervaring heeft met Engels het ook doet. 
Van Hell heeft de hersenactiviteit gemeten van kinderen die net zijn be-
gonnen met het leren van Engels en van volwassen ervaren 
sprekers, op de momenten dat zij Engelse woorden en zin-
nen horen. Bij vergelijking bleken verrassend weinig ver-
schillen tussen het brein van de twee groepen. Van Hell 
adviseert om eerder dan groep 7 met Engelse lessen te 
beginnen, het liefst met een native speaker voor de klas. 

NIjMEGEN hELPT TRIPOLI-SLAChTOffERS
Het nieuwe, Nijmeegse computerprogramma Bonaparte identificeert slacht-
offers van de vliegtuigramp in Tripoli. Het programma kan alle DNAprofielen 
van familieleden combineren en in een keer met het DNA van het slachtoffer 
vergelijken. Ook kunnen slachtoffers geïdentificeerd worden met het DNA 
van nietdirecte familieleden. Bonaparte is ontwikkeld door de Stichting 
Neurale Netwerken (SNN) van de Radboud Universiteit en zorgt voor een 
snellere methode en een betrouwbaardere uitkomst. Eerst gebeurde het 
identificeren nog in twee fases wat erg lang duurde bij het identificeren  
van honderden slachtoffers. 
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I
n de brief aan de decaan van management
wetenschappen staat het zwart op wit: het 
 Engelstalige bachelorprogramma van be
stuurskunde biedt weinig meerwaarde, ‘mis

schien zelfs het tegendeel’. Slechts enkele buiten
landse studenten volgen de drie cursussen. En voor 
veel Nederlandse studenten blijkt het Engels een 
brug te ver, waardoor ze minder betrokken zijn. De 
briefschrijvers, hoogleraar Bestuurkunde Michiel 
de Vries en hoofddocent Taco Brandsen, zien daar
om maar één uitweg: de Engelstalige cursussen 
voorlopig weer in het Nederlands te geven. 
Een besluit dat regelrecht tegen de stroom ingaat. 
Internationalisering is al een tijdje hét toverwoord 
op de campus en daar lijken Engelstalige colleges en 
publicaties onvermijdelijk bij te horen. Het Engels 
heeft zich aan de Radboud Universiteit al aardig ge
nesteld als onderwijstaal, vooral in de masteroplei
dingen. Maar sinds een half jaar trekt het college 
van bestuur ook geld uit voor Engelstalige program
ma’s binnen de bacheloropleidingen. Het college 
wil voldoende Engels aanbod binnen elk vakgebied, 
dus minstens een paar vakken. Zodat buitenlandse 
studenten hier in het Engels bacheloronderwijs 
kunnen volgen en Nederlandse studenten beter zijn 
voorbereid op een Engelstalige master. 

Ger Groot, bijzonder hoogleraar Filosofie en litera
tuur, ergert zich aan de hype rondom internationa
lisering. Hij vindt het belangrijk dat studenten in 
het buitenland kunnen studeren en dat weten
schappers internationale contacten opdoen, maar 
de universiteit overdrijft het belang van internatio
nalisering enorm. Een modegril noemt hij de op
mars van het Engels als voertaal op de universiteit. 
“Het is een collectieve waanzin.”
In april luidde Groot de noodklok over zijn vak in 
NRC Handelsblad. In een opiniërend stuk beschreef hij 
hoe ‘de Nederlandse filosofie teloorgaat’. Oorzaak: de 
verengelsing van de universiteit. Filosofen die Engels 

met elkaar praten, kunnen het handjevol Engelse 
studenten misschien wel behagen en wellicht meer 
buitenlandse studenten aantrekken, maar ze verwij
deren zich in rap tempo van de Nederlandse samen
leving. De filosofie verliest bij een verengelsing van 
het vak allerlei Nederlandse termen. “Het Neder
lands dreigt zijn filosofische vocabulaire te verlie
zen”, schreef Groot. En dat maakt deelname aan 
het publieke debat in Nederland lastig. 
Terwijl het juist de taak is van wetenschappers om 
problemen in de maatschappij bij de kop te pakken, 
vindt Groot. “In de eerste plaats hebben wij ver
antwoordelijkheid naar de Nederlandse belasting
betaler en het zou onze taak moeten zijn om vraag
stukken van de Nederlandse samenleving te behan
delen. Buitenlandse wetenschappers zullen dat  
niet snel doen. Als wij het niet doen, doet  niemand 
het.”
Maar met alleen Engelse publicaties is het lastig om 
nog aan te sluiten bij de problemen in de Neder
landse samenleving, vreest Groot. Het gros van de 
bestaande Engelstalige tijdschriften over bijvoor
beeld politieke filosofie en ethiek is Amerikaans. 
Om in zo’n tijdschrift te kunnen publiceren kan de 
probleemstelling maar beter aansluiten bij de Ame
rikaanse samenleving. “Dan krijg je de situatie dat 
wij hier met elkaar zitten te praten over proble
men van de Amerikaanse samenleving.”

Saaiere colleges
Ook hoogleraar Taalkunde en Spinozawinnaar Pieter 
Muysken vindt dat veel te weinig wordt stilgestaan 
bij wat verloren gaat. De afstand met de Nederland
se samenleving zal vergroten, voorspelt ook Muys
ken. “Als bepaalde wetenschapsgebieden geen eigen 
vocabulaire meer hebben, dan komen ze heel ver af 
te staan van het publieke debat. Geen publiek be
wustzijn van stamcelonderzoek, deeltjesversnellers 
en natuurlijke selectie als die woorden niet eens 
bestaan”, schreef hij in een opiniestuk voor NRC 

DUNGLISH

Het Engels is bezig aan een opmars op de universiteit. Maar door die resolute keuze voor het Engels daalt de 
onderwijskwaliteit en wordt deelname aan het publieke debat lastig. En dat allemaal voor een kleine minder-
heid aan buitenlandse studenten. Docenten en hoogleraren slaan terug: “Het is een collectieve waanzin.”

taco braNDSeN, HoofDDoceNt 
beStUUrSkUNDe

‘Je kunt niet volstaan 
met het lukraak 
vertalen van je vakken’

Ger Groot, bIjzoNDer HooGLeraar
fILoSofIe eN LIteratUUr

‘De universiteit overdrijft 
het belang van 
internationalisering’

Nederlands 
is beter dan
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Handelsblad. Hij voegt er nu aan toe: “Als we de 
 burger bij de wetenschap willen betrekken, dan is 
het heel belangrijk dat die woorden blijven bestaan. 
Anders wordt de kloof tussen wetenschap en maat
schappij heel groot.”
Rücksichtslos voor het Engels kiezen, vindt hij 
kortzichtig. Zijn onderzoeksgroep doet bijvoor
beeld onderzoek naar jongerentaal en Engelstalige 
publicaties daarover zijn voor buitenlanders nau
welijks relevant. Bovendien laat veel Nederlandse 
straattaal – een mengelmoes van onder meer 
 Nederlands, Antilliaans en Marokkaans – zich 
 helemaal niet vertalen. 
Het Engels op de campus staat niet per se voor 
kwaliteit en vooruitgang, vindt Muysken. Nederlan
ders kunnen in het Engels namelijk nooit precies 
zeggen waar het op staat. Studenten kunnen in 
werkstukken en in discussies niet goed onder woor
den brengen wat ze eigenlijk willen zeggen, dorre 
beleidsstukken worden nog inhoudslozer als ze in 
het Engels zijn geschreven en docenten moeten 
worstelen om nog een beetje ad rem voor de dag te 
komen. “Hoe saai en weinig relevant mensen wor
den als ze niet in hun eigen taal praten! Je verliest 
details, je verliest je scherpte, nuances zijn weg. 
Wat iemand spits maakt, verdwijnt als die persoon 
Engels spreekt. Dat betekent ook dat zo iemand 
een stuk saaiere colleges zal geven.” 

Margot van Mulken, hoogleraar Internationale 
 bedrijfscommunicatie, vertelde het in haar 
oratie van januari: laat een Nederlan
der en een Duitser met elkaar Duits 
of Nederlands spreken, dan zijn  
ze succesvoller in het uitvoeren 
van taken dan als beiden Engels 
spreken. Als een van de twee de 
moedertaal spreekt, treedt auto
matisch een taakverdeling op, 
waarbij de sprekers voordeel heb
ben van de taalvaardigheid van de 
moedertaalspreker. Als beide sprekers 
de taal maar voor een deel machtig zijn, zo
als bij het Engels, is de effectiviteit geringer. 
“Taalbeleid zou genuanceerder moeten zijn 
dan het simpelweg voorschrijven van een 

 lingua franca”, vindt Van Mulken dan ook. Ze con
stateert dat sommige internationaal opererende 
 bedrijven inmiddels terugkomen van het invoeren 
van het Engels als corporate language op alle lagen 
van de werkvloer. 

Status
“Het Nederlands holt toch al achteruit”, verzucht 
hoogleraar Sociale geografie Frans Boekema. “Nu 
heb ik weer een paar scripties voor me liggen die 
barsten van de spel en schrijffouten. Het is bar ge
steld met het taalgebruik onder studenten, en dat 
wordt steeds erger.” Over het Engels is hij evenmin 
te spreken. “Een soort Dunglish”, noemt hij het – 
een al te letterlijke vertaling van het Nederlands 
naar het Engels. Waardoor ondernemers plotseling 
undertakers heten. Maar dat zijn toch echt begrafenis
ondernemers. 
Boekema: “Ook wij krijgen steeds meer te maken 
met Engelstalig onderwijs, terwijl er maar een en
kele buitenlandse student in de zaal zit. Zo raken 
bij de studenten zowel het Engels als het Neder
lands onder de maat. En dat terwijl 90 procent van 
onze afgestudeerden in een werkveld terecht komt 
waar het Nederlands de voertaal is.” 
Anneke Neijt, hoogleraar Nederlandse taalkunde, 
waarschuwt voor het op termijn verdwijnen van de 
eigen taal. Als het Nederlands straks niet meer no
dig is voor wetenschappelijke doeleinden, dan daalt 
de status van die taal. En status is volgens Neijt 

heel belangrijk voor het voortbestaan van 
een taal. “Een taal met minder status 

wordt minder graag gebruikt en 
zonder taalgebruikers heb je geen 
taal.” 
Nu al kent Engels een sterkere 
associatie met wetenschap dan 
Nederlands, constateren de hoog
leraren. Muysken: “Mensen hou

den nu een lezing in het Engels 
omdat dat wetenschappelijker oogt. 

Onzin natuurlijk.”
Neijt schreef vorig jaar met haar collega

hoogleraren Nederlandse taalkunde een brief 
naar minister Plasterk waarin ze hem wezen 
op het belang van het Nederlands als voertaal 

engels in cijfers 

Het aanbod van Engelstalige 
 masterprogramma’s neemt jaar
lijks toe. In 2009 verzorgde de 
Radboud Universiteit 28 Engels
talige masterprogramma’s. In 
 totaal zijn 585 docenten getoetst 
op hun kennis van het Engels. Bij 
een kleine 300 is geconstateerd 
dat het verstandig zou zijn om een 
cursus Engels te volgen. Voor de 
bijscholing van docenten heeft het 
college van bestuur 250.000 euro 
uitgetrokken. In 2009 studeerden 
1557 buitenlandse studenten aan 
de Radboud Universiteit, 8 procent 
van het totaal aantal studenten.

marGot vaN mULkeN, HooGLeraar 
beDrIjfScommUNIcatIe

‘Taalbeleid moet genuan
ceerder zijn dan het 
 voorschrijven van een 
 lingua franca’

PIeter mUYSkeN, HooGLeraar
taaLkUNDe

‘Wetenschapsgebieden 
zonder eigen vocabulaire 
komen ver af te staan van 
het publieke debat’

fraNS boekema, HooGLeraar 
SocIaLe GeoGrafIe

‘Zo raken bij de studenten 
zowel het Engels als 
het Nederlands onder 
de maat’

aNNeke NeIjt, HooGLeraar
NeDerLaNDSe taaLkUNDe

‘Je hebt je schaatsen, 
je tulpen, je kaas en 
ook je taal’



25

num
m

er 18 • jaargang 10 • 10 juni 2010

van de wetenschap. Ze vroegen hem om maatrege
len te nemen die een goed verankerde positie van 
het Nederlands op de universiteiten waarborgen. 
De reactie van Plasterk was nietszeggend, vond Ne
ijt. Hij wees nog eens op het belang van internatio
nalisering: “Ik hecht eraan te benadrukken dat het 
aanbod van Engelstalig onderwijs in Nederland van 
groot belang is voor de internationale concurrentie
positie van onderwijs en onderzoek in Nederland.” 
En dat was het. 
De briefschrijvers hebben inmiddels een nieuwe 
brief opgesteld die nu in conceptversie rondwaart 
over de universiteiten. Neijt: “We willen er mensen 
van andere disciplines bij betrekken, zodat de mi
nister van onderwijs onze vraag om goed taalbeleid 
niet kan afdoen als een zaak van overbezorgde alfa
wetenschapper.”

kaas en taal
De hoogleraren staan niet alleen in hun zorgen. De 
KNAW, toch niet de minste in universitair Neder
land, adviseert ook om het Nederlands als belang
rijkste wetenschapstaal te behouden. De KNAW 
schreef zeven jaar geleden al het rapport Neder-
lands, tenzij… Daarin stelde ze dat ‘het Nederlands 
de bescherming verdient van de instituties die 
daarvoor verantwoordelijkheid dragen, in de eerste 
plaats de overheid, maar ook de universiteiten als 
dragers en houders van de cultuur en dus van de 
taal.’
Neijt zegt het kort en krachtig: “Je hebt je land, je 
hebt je schaatsen, je tulpen en kaas en ook je taal. 
Je taal maakt deel uit van je identiteit als Nederlan
der. Als we als Nederlanders alleen nog Engels 
 zouden spreken, zetten we onszelf neer als een pro
vincie van Amerika en Engeland.” 
De KNAW komt met dezelfde oplossing als de hoog
leraren: een meertalige campus, waarin ook aan
dacht is voor de ontwikkeling van het Nederlands 
als wetenschapstaal. Het gebruik van het Neder
lands prikkelt de taalvaardigheid van Nederlandse 
studenten veel meer. En voor buitenlanders is er de 
uitdaging om Nederlands te leren. Vaak verstaan  
ze het Nederlands best, is de indruk van Muysken. 
Zelf geeft hij in het Nederlands college, maar 
 studenten hebben wel de mogelijkheid om in het 

 Engels vragen te stellen. Of hij houdt een lezing in 
het Nederlands met een powerpointpresentatie in 
het Engels. “Je kunt beter per situatie bekijken 
voor welk doel het Nederlands relevant is en voor 
welk doel het Engels. Ik denk dat nu te veel kramp
achtig in het Engels wordt gedaan.”
Waarom geven we trouwens niet in het Spaans of 
Duits college? Waarom is internationalisering auto
matisch Engels? vraagt Ger Groot. “Ik woon in 
Brussel. Ik praat Frans, Duits, Spaans, maar Engels 
eigenlijk nooit. Dat Engels nu zo in zwang is, komt 
heus niet omdat het nou zo’n mooie taal is, eerder 
doordat Amerika zo’n machtig land is, maar hoe 
lang duurt dat nog?” 
De briefschrijvers van de Faculteit der Management
wetenschappen zijn inmiddels teruggefloten door 
hun Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). Ze 
moeten weer Engelstalige bachelorvakken gaan 
 geven. Brandsen, die voorzitter is van de examen
commissie bij bestuurskunde, is blij dat het pas 
hoeft vanaf het studiejaar 20102011. Ze hebben nu 
in ieder geval tot januari de tijd om het nieuwe 
programma te ontwikkelen. 
Brandsen: “Begrijp me niet verkeerd: ik ben ook 
vóór internationalisering. Je moet het vooral doen, 
maar je moet het slim doen. Je kunt niet volstaan 
met het lukraak vertalen van je vakken in het 
 Engels. Dat werkt gewoon niet, dat hebben we nu 
gezien. Je moet een compleet nieuw onderwijs
aanbod ontwikkelen, toegespitst op je internationa
le toehoorders, dat aansluit bij hun specifieke inte
resses en achtergrondkennis. Ons vak gaat over de 
publieke sector. Als ik hier een verhaal houd over 
vertrouwen in de overheid, dan valt dat bij een 
 Italiaan heel anders dan bij een Ethiopiër.”
Brandsen zou het ‘t mooiste vinden om op termijn 
Engelstalige cursussen aan te bieden naast de hui
dige Nederlandse cursussen. Zo zouden de Engels
talige vakken een aanvulling zijn en niet een ver
vanging. “De meeste van onze studenten worden 
tenslotte beleidsambtenaar in Harderwijk of Den 
Haag. Waarom zou je ze belasten met een Engels
talig onderwijsaanbod?” 

tekst: Martine Zuidweg
Illustratie: Roel Venderbosch

taalbeleid op de campus 

“Als we steeds meer buitenlandse studenten, docenten en onderzoekers op de campus krijgen, moeten we die behoorlijk 
kunnen ontvangen”, vindt Ans van Kemenade, voorzitter van de Commissie Taalbeleid Engels. Die commissie ziet toe op 
de uitvoering van het taalbeleid op de campus. Volgens Van Kemenade, hoogleraar Engelse taalkunde, is het nadrukkelijk 
de bedoeling om een tweetalige universiteit te worden. “We streven er niet naar om Engels de enige taal op de campus 
te maken en met z’n allen Engels te praten”, zegt Van Kemenade in reactie op de kritiek van de hoogleraren. “Wel willen 
we dat de vakgebieden met een groot internationaal netwerk Engelstalige programma’s aanbieden en dat de docenten 
de gelegenheid krijgen om goede Engelse colleges te geven. Daarnaast moet het baliepersoneel in het Engels kunnen 
reageren op buitenlandse bezoekers.”
Het idee van Engelstalige cursussen als aanvulling op Nederlandse cursussen ziet Van Kemenade niet zitten, ook vanwege 
de te grote belasting voor de docenten. “En ik denk dat studenten er echt niet slechter op worden als ze een aantal 
colleges in het Engels moeten volgen.” 
Van Kemenade vindt het overigens evident dat juist het Engels is uitgekozen als tweede taal op de 
campus. “Als we kijken naar wat internationaal gezien dé wetenschappelijke taal is dan hebben 
we het niet over Spaans, Duits of Frans. Engels is toch dé wetenschapstaal van het westelijk halfrond.”

aNS vaN kemeNaDe, HooGLeraar 
eNGeLSe taaLkUNDe

‘We moeten buitenlandse  
studenten en ook onder
zoekers behoorlijk ontvangen’
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cultuur

Toen scheikundeleraar Bachelard (1884-1962) zijn 
leerlingen kennis liet maken met zijn vak, waren 
de scholieren vooral enthousiast over de practica. 
Bachelard ontdekte een fascinatie voor de ontplof-
fing bij scholieren. Eenmaal op de universiteit 
moet deze primaire fascinatie worden verdrongen: 
het beeld van de explosie staat de wetenschappelij-
ke, rationele attitude in de weg. Later, als filosoof 
aan de Sorbonne, zag Bachelard het als zijn taak 
om zulke heimelijke, verdrongen fascinaties in de 
wetenschapper naar boven te halen. 
Ook Hub Zwart, hoogleraar Filosofie van de Natuur-
wetenschappen aan de Radboud Universiteit, duikt 
diep in het onderbewuste van de wetenschap. In De 
waarheid op de wand legt de schrijver de wetenschap 
op de sofa. 
Met behulp van Freud, Jung en Lacan wandelt 
Zwart naar de drie grote wetenschappelijke begin-
momenten. Plato als initiator van de antieke, Galilei 
en Newton van de moderne en DNA-ontdekkers 
Watson en Crick van de huidige wetenschap. Het 
taalgebruik van Zwart is kleurrijk. Zo stelt hij dat 
Galilei’s nieuwe wetenschap uit een oedipaal ver-
langen voortkwam, met de telescoop als fallus, de 
maan als vrouwelijk lichaam en de kerk als ge-
krenkte vader die elke toenadering tot de hemelse 

vrouw belet. ‘Het werd hem verboden nieuwe astro-
nomisch inzichten te ejaculeren, de wereld in te 
helpen.’ 
Filosoof Bachelard noemde de literatuur het domein 
waarin het verdrongene van de wetenschap juist de 
ruimte kreeg en zelfs wordt uitvergroot. En dat 
maakt dit boek zo veelzijdig: de wil tot weten 
wordt niet in de bètawetenschappen gezocht, maar 
in de alfahoek. Zwart behandelt drie literaire perso-
nages – Faust, Frankenstein en Dracula – schetst er 
een tijdsbeeld bij en beschrijft verrassende parallel-
len tussen Dracula (1897), de ontdekking van de 
bloedgroepen (1900) en de opkomst van de immu-
nologie. Hij vergelijkt vampirisme met hiv: beiden 
zijn epidemische virussen die op intieme wijze 
worden overgedragen. De vampierjager Van Helsing 
jaagt Dracula als witte bloedcellen achterna.
De enerverende smeltkroes van psychologie, filoso-
fie, literatuur en het aanhalen van films, politiek, 
klimaatsverandering en sciencefiction maken de 
life sciences ook voor alfa’s en gamma’s aan-
trekkelijk. Maar bovenal is De waarheid op 
de wand een aanrader voor iedereen die 
in de scheikundeles met ontzag de 
explosie heeft aanschouwd. 

Titel: De Waarheid op de wand – psycho
analyse van het weten Prijs: €24,95 euro 
Nog niet genoeg? Zwart publiceerde meer 
boeken over wetenschap. Van orgaan 
donaties en dierproeven tot wetenschaps
communicatie.Hub Zwart

slecht

matig

aardig

goed

fantastisch

beoordeling

Filosofiehoogleraar 
Hub Zwart brengt de 
life sciences tot leven 
met psychologie, 
 literatuur en science-
fiction. Een aanrader 
voor alfa’s en gamma’s, 
stelt bètawetenschap-
per Roel Neijts.

LEZEN 
OF

NIET 
LEZEN

Dracula, explosies 
en de wetenschap



27

Film Ondine 
Hij zegt nog net geen ‘aye matey’, 
maar koddig is Colin Farrell wel als de 
Schotse visser Syracuse die een zoge
naamde Selkie in zijn netten vindt. 
 Deze mooie Sirene (Alicja Bachleda) 
zet het leven van Syracuse en vooral 
zijn dochtertje op zijn kop. Ondine is 
een film waarin sprookje en realiteit 
worden verweven en een ode aan de 
kinderlijke fantasie.

Vanaf donderdag 10 juni, Lux

Debat Bieb 2.0
Wat gaan we doen met het overtollige 
papier? De bibliotheken kunnen we 
immers halveren als we allemaal aan 
de iPad, kindle of ereader gaan.  
Maar ja, gaan de bibliothecarissen ook 
toegeven dat ze in de 21ste eeuw met 
minder ruimte toekunnen?
Dinsdag 15 juni, Lux, 20:00 uur, gratis

Muziek Fresku en Feadz 
In het weekend dat Muse staat te 
 raggen in het Goffertpark, kun je ook 
gewoon naar Doornroosje en Merleyn. 
Op vrijdag staat rapbelofte Fresku in 
Merleyn. Zijn debuut was briljant en 
nummers als ‘Kutkop’ en ‘Twijfel’ zijn 
hiphopklassiekers in wording. Zater
dag staat het Franse electromannetje 
Feadz in Doornroosje. Als de man 
 achter Uffie, ook niet de minste.
Vrijdag 18 juni en zaterdag 19 juni, 
Merleyn en Doornroosje, 
zie doornroosje.nl

Lezing Boycot Israël
Voor sommige mensen is het hele 
 Palestinaconflict zo zwartwit als de 
blokjes op een Arabische sjaal. Boycot
ten, dat hele Israël, zegt Hazem 
 Jamjoum, derde generatie Palestijnse 
vluchteling. Of dat nu de oplossing van 
het onoplosbare probleem is, is nog 
maar de vraag. Maar Jamjoum komt 
zijn punt maken in de Klinker.
Vrijdag 18 juni, De Grote Broek, 
20:00 uur, gratis
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Topkok varieert van
Kuijt tot Van Persie

Adres: Raadhuisstraat 3, Malden 
Reserveren: www.restaurantlemarron.nl 
of (024) 3572705 Voor: €6,50 15,00 
Hoofd: €14,5032,50 Na: €7,509,50 
WKmenu (juni): €25, 29,50 (3); 39,50 (4) 
wijn: vanaf €30, per fles2nd Food & Wine

Naast de Maldense topzaak Le Marron brengt  
broertje 2nd Food & Wine een speciaal WK-menu.  
Dat begint met de flair van Van Persie, maar eindigt 
helaas met een Wesley Sneijder, constateert eet-
filosoof Ron Welters. 

Bij 2nd Food & Wine, de gunstiger geprijsde brasserie 
die sinds een jaar letterlijk aan de Maldense top-
zaak Le Marron is gekoppeld, hebben ze in juni een 
speciaal driegangen-WK-menu. Voor 25 euro. Geheel 
conform de volkse voetbalminnaarsmores incluis 
outdoorcooking. Dat moeten we zien. 
Hier echter geen frivool siersnijwortelwerk in de 
vorm van vuvuzelas. De eerste flinter oranje doemt 
pas op in het hoofdgerecht: een paar blokjes beetgare 
wortel als verdedigende middenvelders bij een mooie 

tranche runderhaas met rooksmaak, 
zachtgegaarde brokjes runderstoof, de 
vuistvol pronte Vlaamse frieten en wat 
groen. De barbecue hebben ze maar 
niet aangestoken: beetje matig weer en 
slechts twee tafeltjes bezet.

De kelner van dienst is een Zuid-Nijmeegse Jan 
Smit, maar dan mét neocortex en kennis van culi-
naire en vinologische zaken. Zo weet hij dat de 
 intense zalf bij mijn mooie combi van Hollandse 
garnaal, blokjes avocado en yoghurtschuim gewoon 
geconcentreerde komkommer is. Verhip, onze een-
voudige volksaard, maar dan met een streep flair 
van Van Persie. De op het eerste oog risicoloze 
 carpaccio van het reguliere menu op de andere 
speelhelft krijgt Marron-achtige allure door toedoen 
van parmezaanschuim en – koekje. Eenzelfde 
schuimende meesterzet zit in de navolgende asperge-
soep. Om mijn wederhelft bij te benen, en om 
Oranje-opponent Japan in de keuken te kijken, heb 
ik een extra gangetje in mijn drie-akter ingelast: 
 sashimi van makreel met wasabi en koddig plastic 
soja-infuusje. Bekoorlijk.
De tweede helft vervlakt het spel. De voornoemde 
rundvleescompositie is aardig, de eendenbout is op 
zijn Dirk Kuijts: hard werken, niet verrassen. Dat 
geldt ook voor de blessuretijd: degelijk vanille-ijs 
met aardbeien en een al lichtjes verlepte mokka-
parfait met citrussabayon. De winnaar van van-
avond komt uit Spanje: Torres de Anguix, een gun-
stig geprijsde crianza uit 2003.
Je zult maar Ysbrandt Wermenbol heten, Le Marron 

uitbaten, topkok zijn, bedenken dat een bras-
serie wellicht wat extra centen in het 

 laatje brengt en vervolgens op een 
doordeweekse woensdagavond met 

lede ogen moeten aanzien dat een 
Wesley Sneijder-achtig sujet 

druk paffend staat te bellen op 
dat deel van het subtiel gese-
gregeerde terras dat je juist 
niet voor hem hebt bedoeld. 
Mijn tactisch advies: verras-
singsaanvallen, ook al zijn je 
mogelijkheden beperkter 
dan aan de blingbling-over-
kant.  

DOEN
OF 
LATEN
TEKST: ALEX VAN DER HULST

ETEN 
OF
NIET 
ETEN



Gevraagd
Lieve, niet-rokende oppas gezocht 
voor donderdag ochtend (07.30) 
om te ontbijten met kinderen  
(3 en 6) en ze naar school te 
brengen, per fiets of eigen auto. 
Bel Carla Driessen 024-3220789.

Gezellige voetbalvrouwen die graag 
bij Orion in Nijmegen willen 
veldvoetballen. 4e klasse KNVB, 
Leeftijd tussen de 24-45. Jeanine 
Leyser: j.leyser@amd.ru.nl

Man, 70, academisch brede 
belangstelling zoekt een leesclub. 
Liefst Nederlands en moderne 
talen. 024-3662195.

Rustige nerd (m) en tuin liefhebber 
(v) zoeken huurwoning in Nijme-
gen en omstreken. Maximale 
huurprijs: 850 euro. 
Tel.: 06 45 63 44 82.

Spontane aankomend studente 
Psychologie zoekt dringend 
een kamer. Mail: 
loes_brentjens@hotmail.com

Aankomend studente (17 jaar) 
zoekt een kamer Min. 10 m2. 
Max. € 300 incl. Tel. 06-34037794 
of mail:
little_rose@live.nl

Aangeboden
60 ongebruikte, witte bakstenen 
(mogelijke boekenplanken dragers). 
Gratis voor wie ze komt halen. 
024 3775731.

Classicus ruimt bibliotheek op: 
lijst met bijna 400 titels kan 
worden opgevraagd via e-mail:
aapeters@online.nl
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Vaderdag Proeverij Brunch
20 juni van 12:00 tot 15:00

Voor € 30,00

Valdin All in!
Luxe 3-gangen keuzediner 
inclusief drank voor € 32,50

www.valdin.nl

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

AANGEBODEN

Caravan,
bouwjaar 1990,

geheel gerenoveerd in 2004, 

op bosrijke locatie, Cantecleer, 

Biesseltsebaan 30, Groesbeek, 

kavel 56, met bijna 300 

vierkante meter eigen grond.

 Te bevragen onder 

 tel.nr. 024 3580201

http://www.verbeek-immo.nl 
Objectnummer 750

Te koop in Kranenburg in 
rustige woonwijk een RUIM 
TWEE-KAMER APPARTEMENT 
Bouwjaar 1985, intern gerenoveerd 
in 2002.

Indeling: Hal, bergkast, moderne keuken 
met inbouwapparatuur. Woonkamer 
ca. 5,4 x 3,60m . Vanuit de woonkamer 
is het balkon te bereiken Slaapkamer 
ca. 3,75 x 4 m. De keurige badkamer 
is uitgevoerd met wastafel, een ligbad 
en een toilet. Ramen zijn voorzien van 
buiten zonwering.
Berging: Gemeenschappelijke berging, 
gemeenschappelijk wasruimte en eigen 
kelderbox van ca. 2,5 x 4 m.

Vraagprijs 114.000,00 euro
Tel.: 06-42628592

WIL JIJ ALS 
RAZENDE REPORTER 
TELEVISIE MAKEN?

Job Cohen interviewen, back stage bij C-mon & Kypski of liften naar 
Frankrijk? Als redactielid van Campus in Beeld kom je overal! 
Je bent verslaggever, cameraman en editor. Wil jij deel uitmaken 
van ons team stuur dan een mail naar campusinbeeld@gmail.com 
of kom langs op onze redactie in de Ondergang. 

ERVARING IS NIET VEREIST, ENTHOUSIASME WEL.



Berichten van de 
ondernemingsraad 
Meer informatie kunt u vinden op www.radboudnet.nl/inspraak
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Nanne Migchels
Lid van de commissie Bestuur en Organisatie en PR

Welk OR onderwerp ligt je het meest aan 
het hart? 
Kwaliteit van het onderwijs!
Wat zou je doen of veranderen als jij voor 
een dag voorzitter van het cvb was? 
Een van de meest bizarre kenmerken van 
deze universiteit is de opdeling in autonome 
republieken [ook wel faculteiten en diensten 
genoemd]. Met eigen regels, mores, roosters, 
interne verreken tarieven en noem maar op. 
Daar zou ik wel een dag door willen bezemen.
Voor wie heb je bewondering? 
Het is best pittig om tegenwoordig student te 

zijn. Er worden hoge eisen gesteld en de 
 consequenties van falen liegen er niet om. 
Wie is het minst saaie OR/GV-lid? 
Lettie Lubsen, met afstand de oudste wijste 
uil onder ons.
Wat is je ultieme droom? 
Een keer zingen voor een uitverkocht Ahoy lijkt 
met best stoer, al zijn het de backing vocals.
In wiens schoenen zou je willen staan?
James Kracknell, dit jaar de winnaar van de 
Marathon des Sables. Dat is een week rennen 
door het woestijnzand. Het liefst zou ik z’n 
benen er ook bij nemen. 

Waarover praat je graag mee?
Groningers praten niet graag. Gelukkig gaat 
het in de OR niet over meepraten maar over 
medezeggenschap.
 
Lees verder op www.radboudnet.nl/inspraak

WAT vINdT U?
Uit onderzoek van het ITS is gebleken dat 
de invloed van OR’s in Nederland de laat-
ste jaren is toegenomen doordat zij beter 
zijn gaan functioneren. Hoe zit dat op de 
Radboud Universiteit?

OR-en hebben zich de laatste jaren met 
zaken bezighouden die er echt toe doen en 
zodoende meer invloed op de besluitvorming 
hebben verworven. Dit is te danken aan de 
eigen deskundige inbreng, maar zeker ook 
door intern en extern deskundigheid te mobi-
liseren. Minstens even belangrijk is, dat de 
bestuurder overtuigd is van de waarde van 
medezeggenschap. 
Harry van den Tillaart en Jan Heijink, 
onderzoekers ITS

De Radboud OR draait goed. Toen ik in de 
OR zat, werden we overvoerd met vergade-
ringen en stonden het CvB en de OR eerder 
tegenover elkaar dan dat ze samen de mede-
zeggenschap vorm gaven. Zeker sinds er 
samen met de studenten wordt vergaderd en 
het werken in voorbereidende commissies 
beter is gestroomlijnd, is de medezeggen-
schap volwassener geworden. Invloed is welis-
waar beperkt, maar dankzij het feit dat beide 
partijen zich meer bewust zijn van hun macht 

en onmacht, en dat medezeggenschap niet 
alleen hoeft te volgen, maar ook kan antici-
peren, zal de conclusie van het ITS ook voor 
de RU opgaan.
Margot van Mulken, 
hoogleraar bedrijfscommunicatie

Ik merk weinig van de OR op de universiteit. 
Ik ben zo druk met mijn eigen werk dat ik 
nauwelijks tijd neem om me te verdiepen in 
de medezeggenschap. Dat neemt niet weg 
dat ik het wel erg goed vind dat ze er zijn.
Mark Roelofs, 
teamleider catering Huize Heyendaal

De OR zit het college vooral op de huid door 
plannen en beleidsstukken te ontdoen van 
alle onduidelijkheden die erin zitten. Gek 

moeten de drie collegeleden er soms van 
worden. Al die vragenlijsten uit de OR. Wat 
bedoelt het college hiermee? En waar baseert 
ze dit cijfer op? Toch is dat de kracht van de 
OR. Door de tekst te fileren, dwingt ze het 
college om alle plannen tot in detail uit te 
werken, zodat niemand zich later kan ver-

schuilen achter vage formuleringen. 
Controle door verheldering.
Rob Goossens, OR-watcher voor Vox

Ik waardeer het dat de OR binnen de RU  
bestaat en goed toegankelijk is. Hoewel ik 
niet echt een stroom van informatie vanuit  
de OR ontvang, heb ik wel de indruk dat de 
medezeggenschap iets kan betekenen wan-
neer mensen werkgerelateerde problemen 
ondervinden. Want mijn huidige gevoel is dat 
onze universiteit weinig aandacht voor haar 
personeel heeft.
Titti Mariani, hoogleraar plantkunde

Invloed op beleid is recht evenredig aan des-
kundigheid en toewijding van de leden van  
de OR. Die zijn hoog op onze universiteit. 
Maar nog belangrijker is de grote betrokken-
heid van de leden van de OR bij “onze univer-
siteit”. Daarmee verhoogt de medezeggen-
schap de kwaliteit van de besluitvorming  
en van het onderwijs & onderzoek.
Bas Kortmann, rector magnificus
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advertentie

Bijdragen aan gezondheid 
Radboud wetenschappers ontwikkelen een 

computermodel van de energiehuishouding in de 

menselijke cel. Want gaat het daar fout, dan ontspoort 

het hele mechanisme. De industrie wacht gespannen 

op de resultaten; de wetenschap zorgt ervoor.
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Algemeen
Studentenkerk 
14 juni, 19.30 uur preekgesprek 
9 juni, 19.30 uur Taizeviering
24 juni, 12.30 uur Roze lunch
21 juni; 19.30 uur jongerenmeditatie 
28 juni, 16.00-18.00 uur vakantieborrel voor 
alle studenten
erasmuslaan 9a
www.ru.nl/studentenkerk

lezingen
Studieweek MyStiek 
5-8 juli, 10.00-15.30 uur Een gouden 
 voetspoor. De navolging van Boeddha. 
 Inleidingen door Paul van der Velde, hoog
leraar Vergelijkende Godsdienstweten
schappen PlaaTs: lInnaEusGEBouw, zaal 2, 
HEyEnDaalsEwEG 137.
www.TITusBRanDsmaInsTITuuT.nl

nCMLS SeMinar
18 juni, 12h00 tot 13h00 spreker: Dr.   
stefan Jakobs, mitochondrial structure and 
Dynamics Group, max Planck Institute for 
Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany 
‘Fluorescence nanoscopy: Focusing on 
 mitochondria’.  
PlaaTs: ColloquIumkamER, nCmls GEBouw
 
nCMLS ForuM 
14 juni, 11.00 uur Titel ‘Gene therapy for 
rheumatoid arthritis’. 
PlaaTs: RaDBouD auDIToRIum, G. GRooTEPlEIn 15.
www.nCmls.Eu.

PaoG-HeyendaeL 
15 juni Opleiden van co-assistenten in de 
klinische praktijk
Het leren in een klinische context is voor de 
vorming van de toekomstige arts van door
slaggevend belang. Deze cursus is ontwik
keld om de klinische docent in staat te stel
len de opleidingsmogelijkheden, die zich in 
de dagelijkse klinische praktijk voordoen, 
maximaal te benutten.
www.PaoGHEyEnDaEl.nl

workSHoP internationaLiSerinG 
Letteren
15 juni. 14.30-17.00 uur: het nieuwe inter
nationaliseringsbeleid Het plenaire gedeelte 
van de bijeenkomst vindt plaats in de zijzaal 
van de Refter. 
www.Ru.nl/aCw/PlaTE

Cultuur
exPoSitie CentraLe BiBLiotHeek 
t/m 8 juli expositie beeldend kunstenaar 
Paul Tieman, galerij (1e verdieping) 
t/m 6 juni expositie ‘Het boek zal schan
daal maken”: 150 jaar max Havelaar. 
PlaaTs: ERasmuslaan 36. 
www.Ru.nl/uBn 

tentoonSteLLinG edward 
SCHiLLeBeeCkx in kdC
t/m 30 augustus tentoonstelling ‘Edward 
Schillebeeckx. (1914-2009) Vasthoudend 
theoloog van de menselijkheid’.
www.Ru.nl/kDC

Cultuur Op de CAmpus
FinaLiSten kaF en koren 
10 juni, 20.00 uur Finalisten kaf en koren. 
kaartjes (e7,) 
www.mysPaCE.Com/kaFEnkoREn

JuGendStiLBanden: 
een LuSt voor Het ooG
Tot en met 31 juli is de tentoonstelling, 
samengesteld door boekbandhistoricus 
Jan Storm van Leeuwen onder de titel 
‘Kunstenaars, ontwerpers en boek-
banden: Nederlandse uitgeversbanden 
in de Universiteitsbibliotheek (1890-
1930)’ te zien. 
PlaaTs: ERasmuslaan 36,

onDERVERDIEPInG

ProMovendi overLeG 
niJMeGen (Pon)
Het PON vertegenwoordigt alle promo-
vendi van universiteit en ziekenhuis. 
Speerpunten van het nieuwe bestuur 
zijn het uitbreiden van informatie voor 
promovendi in verschillende fasen van 
hun promotietraject, het organiseren 

van sociale en informatieve activiteiten 
en het verbeteren van de organisatie-
structuur voor promovendi. 
www.Ru.nl/Pon

kLiMaatveranderinG: 
SCHuLd van de MenS oF niet?
Op 18 juni om 16.00 uur: is er een dis-
cussiemiddag voor alumni en (oud-)
medewerkers van FNWI over de vraag 
in hoeverre menselijk handelen de kli-
maatverandering veroorzaakt. Zij doen 
dit aan de hand van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten. Sprekers 
zijn: prof. dr. Rik Leemans (WUR), prof. 
dr. Peter Bloemers (FNWI), drs. Margot 
Ribberink (Meteoconsult) Stefan Bakker 
(ECN) en Bas Eickhout (FNWI) 
PlaaTs: HuyGEnsGEBouw, HG. 00.307

www.ru.nl/fnwi

univerSitair SPortCentruM
Op 26 juni van 12.00-16.30 uur organi-
seert het Sportcentrum de ‘Dag van de 
vechtkunsten’, met workshops (55 
minuten),op instapniveau en voor ge-
vorderden in een vechtkunst: Aikido, 
Boksen, Capoeira, Judo, Jiu-Jitsu, 
 Karate, Tai Chi Chi Kung, Karate en 
Zelfverdediging voor vrouwen. Voor 
studenten, bedrijfssporters en particu-
lieren. Inschrijven aan de balie USC, 
studenten €6,- / niet-studenten €12,-. 
PlaaTs: usC, HEyEnDaalsEwEG 141.

www.Ru.nl/usC

ConCert niJMeeGS 
Studentenkoor 
Op 12 juni om 20.15 uur is een concert 
‘Ein deutsches Requiem’ van Johannes 
Brahms door het Nijmeegs Studenten-
koor Alphons Diepenbrock (NSKAD) 
 onder leiding van dirigent Hans de 
 Wilde. Solisten bij dit concert zijn 
 sopraan Aylin Sezer en bariton Daniël 
Hermán Mostert. 
PlaaTs: PETRus CanIsIuskERk, molEnsTRaaT 37.

EnTREEPRIJzEn: VooRVERkooP: e11, kassa: e12.

www.nskad.nl 

arBeidSreCHt voor 
niet-reCHten Studenten
Op 31 augustus om 8.45 uur start de 
cursus Arbeidsrecht voor niet-rechten 
studenten met een introductiebijeen-
komst, daarna van 1 september tot  
14 december op woensdag van 8.45-
10.30 uur een werkcollege. Ter voorbe-
reiding van de cursus dient bestudeerd 
te worden ‘Hoofdstukken vermogens-
recht, de hoofdstukken II t/m IX, van 
J.H. Nieuwenhuis (geldt niet voor stu-
denten Managementwetenschappen, 
die kunnen aantonen dat ze binnen hun 
studieprogramma Inleiding Recht of 
een ander rechtenvak hebben gedaan). 
ECTS: 9 resp. 6. Nadere inlichtingen bij 
mw. mr. C. Jacobs-de Klerk, tel. 
3612306, e-mail C.Jacobs@jur.ru.nl. 
Aanmelden via KISS. 
Bij afwezigheid van mw. Jacobs kunt u 
contact opnemen met het secretariaat: 
tel. 3615488 of F.Argante@jur.ru.nl.

vaCature CoMMiSSie 
van toewiJzinG SSHn
De commissie beoordeelt verzoeken 
van studenten die bij voorrang in aan-
merking willen komen voor woonruimte 
van de SSHN. De commissie vergadert 
1x per 4 weken. Meer informatie: 
SSHN, Joke Ros, 3594923. 
Gezocht wordt een student die 
 minimaal één jaar beschikbaar is.
www.sshn.nl

Jugendstil banden in de Universiteitsbibliotheek
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Vertrouwenspersonen 
ongewenst gedrag
Voor medewerkers: 
365 56 99 (administratie AMD)
www.radboudnet.nl/
vertrouwenspersoon
Voor studenten: 
361 22 28 (Dienst Studenten zaken)
www.ru.nl/studenten/
vertrouwenspersoon  

CoLoFon
Vox is het tweewekelijks onafhankelijk magazine 
van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Redactie-adres: Comeniuslaan 6. Postbus 9102, 
6500 HC Nijmegen. Tel: 024-3612112. Fax: 
024-3612874. E-mail: redactie@vox.ru.nl. E-mail 
Vox Campus: voxcampus@vox.ru.nl. studenten: 
www.voxlog.nl medewerkers: www.radboudnet.nl
Redactie:  Anne Dohmen (hoofdredacteur a.i.), Carin 
Bökkerink (Vox Campus), Paul van den Broek, Bregje 
Cobussen, Diane Essenburg  (stagiair), Alex van der 
Hulst (nieuwscoördinator), Marc Janssen (eind-

redactie), Lieke Steijvers, Martine Zuidweg
Medewerkers: Walter Breukers, Anouk Broersma, 
Jacqueline van Dongen, Jaap Godrie, Peter 
 Hildering, Mathieu Janssen, Roel Neijts, Ilse 
  Schuurmans, Ruud Vos, Ron Welters, Koen van Zon
Columnisten: Mgt
Fotografie: Dick van Aalst, Bert Beelen, Duncan 
de Fey, Erik van ‘t Hullenaar, Joris Ruigewaard, 
Gerard Verschooten
Illustraties: Merlijn Draisma, Miesjel van Gerwen, 
Ton Meijer (graphics), Merel Poiesz, Roel Vender-
bosch, Ruud Vos 
Redactieraad: prof. dr. C.C. van Baalen, M.B.W. 

ter Berg, dr. E. Denessen, S.C.W. ter Hart, prof. dr. 
R.S.G. Holdrinet, A. C. P. Peeters, M. van Pruijssen, 
W. Scholten
Vormgeving en opmaak: Nies en Partners bno, 
 Nijmegen 
Advertenties: Bureau van Vliet 023-5714745, 
 zandvoort@bureauvanvliet.com. Redactie Vox 
 024-3612112, advertentie@vox.ru.nl.
Abonnementen: Personeelsleden, studenten: €25,-. 
o.v.v. student- of personeelsnummer. Overigen: 
€35,- over te maken op ING-Bank 1363505 t.n.v. 
Stg. KU Radboud Universiteit, Postbus 9102, 6500 
HC Nijmegen

Adreswijzigingen: Abonnementenadministratie Vox, 
Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen, 
tel: 024 - 3615984
Druk: Thieme Rotatie, Zwolle

vox CaMPuS
Mededelingen of berichten voor Vox Campus kunt
u sturen naar: voxcampus@vox.ru.nl
De deadline voor het aanleveren van berichten in 
Vox Campus is woensdag om 14.00 uur in de week 
voor verschijning. De volgende Vox verschijnt op 
24 juni.

16 juni, 10.30 uur promotie mw drs. J.G. 
kloosterman (Fsw) ‘social background and 
children’s educational careers. The primary 
and secondary effects of social background 
over transitions and over time in the nether
lands’
16 juni, 13.30 uur promotie dhr drs. w.P. de 
Boode (med. wet.n) ‘neonatal hemodynamic 
monitoring. Validation in an experimental 
animal model’.
16 juni, 15.30 uur promotie mw drs. J. Tol 
(med.wet.) ‘Targeted therapy in metastatic 
colorectal cancer’.
18 juni, 10.30 uur promotie mw D. Bellis 
 (Filosofie) ‘le visible et l’invisible dans la 

sOeterbeeCk prOgrAmmA
LezinG door editH SyLLa
10 juni 2010, 20.00 - 22.00 uur titel ‘From 
Creation to Climate Change. Perspectives 
from the History of science and Religion’.
www.Ru.nl/sP/EDITHsylla

SoeterBeeCk zoMerCaFé 
22 juni 2010, 12.45 - 13.45 uur Henk van 
Houtum: ‘Gek op voetbal’. maar ook: de 
 moraliteit van de tactiek. En de extatische 
roes van de goal.
PlaaTs: Hal ERasmusGEBouw.
www.Ru.nl/sP/VoETBal

GLoBaLdeBat 
28 juni, 20.00 - 22.00 uur I.s.m. luX: 
 Benjamin skinner moderne slavernij, nu 

ook in nederland! Voertaal is Engels. 
PlaaTs: luX, maRIënBuRG 
www.Ru.nl/sP/skInnER

benOemingen
Dhr dr. B.W.M.M. (Ard) Peeters is per 1 mei 
benoemd tot bijzonder hoogleraar gedrags
farmacologie (FnwI).
Dhr. dr. P.M.T. (Peter) Deen is per 1 mei be
noemd tot hoogleraar Cellulaire Fysiologie 
(umC st Radboud)
Dhr dr. R.B. (Rick) van Baaren  is per 1 juni 
benoemd tot hoogleraar Behavioural change 
and society (Fsw) 
Dhr.dr. G.U. (Utz) Weitzel is per 1 augustus 
benoemd tot hoogleraar Finance (Fmw) 
Mw.dr. I. (Isabela) Granic is per 1 september 
benoemd tot hoogleraar Developmental 
Psychopathology (orthopedagogiek) (Fsw)
www.Ru.nl/PERsBERICHTEn

 
prOmOties & OrAties
14 juni, 15.30 uur promotie mw drs. I.J. 
servatiusoosterling (med. ) ‘Toddlers with 
autism. aspects of early etection, diagnosis, 
and intervention’.
15 juni, 13.30 uur promotie dr drs. m.J.C.m. 
Rutten (med.wet.) ‘ultrasound of the shoulder. 
Efficacy studies’
15 juni, 15.30 uur promotie mw drs. T.C. 
Carpaij (Fsw) ‘anders kijken naar het stu
diehuis. Een analysemodel voor onderwijs
vernieuwing’.

Van commercie naar non-profit. Bewuste keuze? “Ja, ik wilde heel wat anders. 
Een compleet nieuwe omgeving. Ik heb altijd voor commerciële bedrijven ge-
werkt, maar ik ontdekte dat dat niet langer bij me past. Ik heb wat met on-
derwijs én ik heb wat met psychologie. In deze baan kan ik die twee interes-

ses perfect combineren.”Wat heb jij dan met onderwijs en psychologie? “Na werken in een commerciële 
organisatie, wilde ik weer het gevoel krijgen dat ik écht een bijdrage lever aan de 

maatschappij. Waar kan dat beter dan op de  afdeling studenten begeleiding in 
een onderwijsinstelling? Ik mag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
jonge mensen. Daarvan krijg ik het gevoel dat ik écht wat toevoeg.”
En je bent intussen al aardig gewend? “De verschillen zijn groot. Op het filiaal 
waar ik werkte, werkten maar twaalf mensen. De lijntjes zijn er kort. En toch voel 

ik me prettiger in deze grote organisatie. Hier zijn meer mogelijkheden en daar 
had ik behoefte aan. Ook voor als mijn contract hier straks afloopt. Wie weet is er 

dan een andere plek voor me binnen deze organisatie.”Wat doe je buiten je werk? “Ik heb drie kinderen, die de nodige aandacht vragen. 

Om te ontspannen tennis en schilder ik graag. En lekker wandelen in de bossen.”
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Sinds 6 april

pensée cartésienne: Figuration, imagination 
et vision dans la philosophie naturelle de 
René Descartes’.
18 juni, 15.45 uur oratie dhr prof. dr. J.H.w. 
de wilt (umC st Radboud) ‘Chirurgische 
 oncologie ontketend’.
21 juni, 13.30 uur: promotie dhr l. Chai 
(med.wet.) ‘Host pathogen interaction in 
aspergillus infection’.
21 juni, 15.30 uur promotie dhr ir. J. te Riet 
(FwnI/med.wet.) ‘Force spectroscopy to 
 understand cell surface receptor inter
actions in the immune system’.
22 juni, 13.30 uur promotie mw drs. E.m. 
 albers (Fsw) ‘The Challenges of child care 
for very young infants’.
22 juni, 15.30 uur promotie dhr drs. l.F.P. 
meulenbroek (med.wet.) ‘a concept towards 
multidimensional voice coaching in female 
student teachers’.
23 juni, 10.30 uur promotie mw drs. J. 
majdandžic (Fsw) ‘Cerebral mechanisms of 
processing action goals in self and others’.
23 juni, 13.30 uur promotie mw drs. m. de 
Jong (FnwI) ‘Regulation of auxin responses 
in tomato fruit development’.
23 juni, 15.30 uur promotie mw drs. B.m. 
schulte (med.wet.) ‘Enteroviruses, pancrea
tic ?cells, and dendritic cells: a dangerous 
triangle in type 1 diabetes etiology?’
24 juni, 10.30 uur promotie mw drs. s.m. 
Beurze (Fsw) ‘Cortical mechanisms for 
reach planning’.
25 juni, 10.30 uur promotie dhr drs. J. 
 Honings (med.wet.) ‘malignant tumors of 
the trachea’
25 juni, 13.00 uur promotie dhr drs. J.G.H. 
van Roermund (med.wet.) ‘Prostate cancer. 
Clinical implications of obesity’.
25 juni, 15.45 uur: oratie dhr prof. dr.  
P.H.E. Tiesinga ((FnwI /med.wet.) ‘Cortical 
enlightenment: models for attention (De 
hersenschors belicht: rekenen aan aan
dacht)

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

Deze week onder meer:

•	 Docent	Vakdidactiek	Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen  

 (0,5 fte) Instituut	voor	Leraar	en	School*

•	 Medewerker	relatiebeheer	(0,8 fte)	Communicatie*

	•	 Secretaresse (0,8 fte) Studentenkerk*

•	 Universitair	docent	Inleiding	tot	de	Rechtswetenschap (1,0 fte) 

 Externe vacature	Faculteit	der	Rechtsgeleerdheid

*) interne vacatures



Na een jaar reizen besluit 
Arjun op de PVV te stemmen.

Jean Mennens mag nog niet stemmen, 
terwijl vriendin Annemieke gaat iene miene 
mutten tussen D66 en VVD.

Libertariër Paul van Leeuwen stemt 
bewust niet en zou het liefst alle 
sociale voorzieningen de deur uit doen.

Annette en Mike zweven allebei rond D66 al
vindt Mike bij iedere partij wel iets te klagen.

Paul Smits (links, VVD) en Chaim van Rens 
(D66) bewijzen dat niet alle Karpe Noktemmers 
links en langharig zijn.

Aan voorzitter Michiel, rechts naast 
Pieter-Paul (@Stonehead), om de 
stemmen te tellen.

Als VVD en Groen Links net zo gebroederlijk zijn 
als Stan Beekmans (l, VVD) en Bas Westerbaan (GroenLinks) 
dan komen er nog verrassende coalities.

BACKSTAGEVOX
Wat? Verkiezingsborrel Karpe Noktem
Waar? Villa Van Schaeck
Wanneer? Maandag 7 juni, 
22:00 – 00:30 uur 

Met zo weinig zekerheden in het leven hoopt 
Backstage tussen de mannenstaarten en rafelige 
Lowlandsbandjes bij de verkiezingsborrel van Karpe 
Noktem in ieder geval 80% SP-stemmers aan te 
treffen. Maar helaas, weer een hokje aan gort. Na 
een korte steekproef vindt Backstage drie VVD’ers, 
veel D66’ers en zelfs een PVV’er in de kelder van 
Villa Van Schaeck. Hadden we onze hamer en 
 sikkel voor niks uit het vet gehaald. Terwijl boven 
in de grote zaal enkele NSN’ers met een gitaar en 
een vrolijk Kumbaya de afterparty van de EO- 
jongerendag vieren, klinkt in de kelder metal. En 
de eerste stem wordt uitgebracht op de Christen-
unie. Dat krijg je als je een kantoor deelt met de 
VGSN zoals Karpe Noktem doet: voor je het weet 
zijn er verstekelingen op de borrel. Een God 
 Dethroned metalshirt naast een bewonderaar van 
Rouvoet, het kan allemaal in de Villa. “Hokjes maken 
het leven makkelijk”, zegt Chaim van Rens die 
D66 stemt. En dus blijven we maar denken dat bij 
Carolus de ballen zitten en bij Karpe Noktem de 
hippies. Dan is het nogal een verrassing dat Paul 
Smits VVD stemt. “De economische standpunten 
van veel van onze leden zijn vrij liberaal”, stelt hij. 
Zolang je Paul van Leeuwen maar niet liberaal 
noemt. “IK STEM NIET”, mogen we best in hoofd-
letters zetten. Belasting is diefstal en het systeem 
met een centrale overheid werkt totaal niet, aldus 
de overtuigde libertariër. Bij de vorige verkiezingen 
stemde Van Leeuwen op Emile Ratelband. “Want 
als een clown als Ratelband onze leider kan worden, 
dan toont dat precies aan dat dit systeem niet 
deugt.” Arjun heeft een jaar lang door allerlei ont-
wikkelingslanden gereisd en constateerde dat er 
ook een hoop niet klopte. Afschaffen die ontwikke-
lingshulp, vindt hij. Arjun stemt op de PVV vanwe-
ge het sociale gezicht in combinatie met de juiste 
economische hervormingen. En de islamstand-
punten van Geert? “Ik vertrouw erop dat in een 
Nederlandse coalitie zulke extreme standpunten 
toch niet worden gedeeld door een meerderheid.” 
Arjun heeft er in ieder geval beter over nagedacht 
dan Stan Beekmans, hij stemt gewoon VVD uit 
dwarsigheid. “Mijn hele familie stemt SP en dan 
woon ik ook nog in zo’n linksige stad als Nijme-
gen. Met een stem op de VVD laat ik tenminste 
een tegengeluid horen.” Voor Jean Mennens is 
het kabinet net te vroeg gevallen. Pas op 12 juni 
wordt hij 18 dus stemmen zit er niet in. Het enige 
voordeel is dat hij als zwever niet iene-miene-
mutte hoeft te doen tussen VVD en SP. Met mid-
denpartijen heeft Jean niks. Uiteindelijk zweeft 
Backstage nog niks wijzer de Villa uit.  AvdH, BC

Elmarie van Dijk (l) en Annelie Katerberg zorgen
voor de christelijke inbreng in de stembus.
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