


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

Taalcursussen 
In september starten de volgende cursussen:

• Chinees
• Duits 
• Engels 
• Frans 
• Italiaans 
• Latijn 
• Marokkaans Arabisch 
• Nederlands voor 
 anderstaligen

• Nieuwgrieks
• Oudgrieks
• Russisch
• Spaans

Nieuw vanaf september:
• Japans voor beginners
• Engels: Profi ciency Plus
• Duits: Gevorderden Plus

Kijk voor meer informatie op 
onze website of kom langs.
Erasmusgebouw, kamer 0.25
T: (024) 361 21 59

www.radboudintolanguages.nl

willin    to 
learn
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	 	 en	verder
 4  nieuws & opinie

 8  sober onderwijs

 16  sober koken

 18  de Foefjes over geld

 24  sober reizen

 26  sober luisteren

 30  vox campus

 32  backstage

10
Interview ‘De crisis is een mooie oefening’ 
hoogleraar henk Barendregt vindt in meditatie een manier om de crisis te doorstaan. “het korte

termijndenken van politici vind ik kwalijk.”

12
Coververhaal	Versoberen moet 
nederland stevent af op harde bezuinigingen, maar vergeet de echte crises. nijmeegse wetenschap

pers zoeken naar een totaalvisie. en vinden het antwoord in versobering. Want versoberen moet.

Lekker naborrelen op 
de laatste avond van de reis!

20 
8-daagse reis door 
het Rijk van Nijmegen
Ook vakantievieren kan in alle soberheid. Want Nijmegen 
biedt cultuur, historie, natuur en shoppingfun. Kortom: 
de ideale mix voor een gevarieerde 8-daagse reis. 
Nu slechts 52 euro! We lijken wel gek!!

Illustratie omslag: Miesjel van Gerwen
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RUGEERDERS
‘Ben lang gecharmeerd geweest van dit schorrie-morrie 
gevogelte. Kwam ze voor het eerst tegen in het SjoSji 
stripblad zo’n 12 jaar geleden. Laatste tijd nam de be-
langstelling van mij een beetje af. Goed moment om te 
stoppen.’
Joep, ‘Fokke en Sukke zijn klaar’ | 17 juni 2010 |

‘Het kan veel simpeler: laat je gewoon opsluiten in  
een van de universiteitslokalen (bijv. de verenigings-
kamers)… zolang licht uit is en ramen dicht, is er geen 
beveiliger die je opmerkt!’
Micver, ‘Campus in Beeld: rock-‘n-roll kamperen’ 
| 16 juni 2010 | 

‘Dus eigenlijk moet je zo hoog scoren dat je niet op je 
kop krijgt, maar zo laag dat je wel veel subsidie ont-
vangt.’
Nico, ‘Nijmeegse informaticainstituut beste van Nederland’ 
| 15 juni 2010 |

‘Hmm, volgens mij stopte Frits Wester toch al voor 
 middernacht, omdat RTL Boulevard herhaald moest 
worden.’
HWB, ‘Door de bril van Jacqueline’  | 14 juni 2010 |

In het coalitieakkoord staat dat de gemeente bovenop de 
door SSHN toegezegde 1000 wooneenheden nog eens 
1000 wooneenheden wil creëren. Maar dat is “eerst zien, 
dan geloven”.
Hgame, ‘SSHN blijft bouwen’  | 18 juni 2010 |

Vakantie 
Drank/drugs/vrouwen 
Kleding 
Uit eten bij veel te dure restaurants
Vrouwelijk gezelschap
Alle bovenstaande 
Overig

poll 19%

13%

16%

9%

6%

De politiek moet miljarden bezuinigen. 
Waar bezuinig jij op?

19%18%
Wetenschappers over Bavaria-babes

16 juni 2010 | Er wordt 
bijna meer over de 
guerillamarketing van 
biermerk Bavaria op het 
WK-voetbal gesproken 
dan over het Nederlands 
elftal. Het woord Bavaria-
babes valt te pas en te 
onpas. ‘De kans dat je 
voor Bavaria kiest, is 
door de naamsbekend-
heid groter. Ten tweede is 

er de overduidelijke associatie met mooie, blonde dames’, aldus Rick van Baaren, 
hoogleraar Behavioural change and society. Al had de actie ook verkeerd kunnen 
aflopen. Van Baaren: ‘Denk aan de mogelijkheid dat Bavaria verantwoordelijk wordt 
gehouden voor marteling en gevangenzetten van een groep mooie blondines.’ 

Dolfijnen onderzoeken in Hawaï
17 juni 2010 | Masterstudent biologie Robin de Peijper heeft een stage om nooit te 
vergeten. Op het Hawaï Insitute of Marine Biology (HIMB) doet De Peijper onderzoek 
om de gevolgen van lawaaioverlast voor dolfijnen in kaart te brengen. Door lawaai 
van schepen, boren en baggeren kunnen de Cetecea (verzamelnaam van onder 
andere walvissen, dolfijnen en bruinvissen) elkaar en hun eigen echogeluiden niet 
meer horen. ‘Het is een enorm complexe uitdaging om te weten te komen wat 
 Cetecea nu precies horen en of ze negatief beïnvloed worden door het huidige 
lawaai’, aldus De Peijper. 

SSHN blijft bouwen
17 juni 2010 | De Nijmeegse Studentenhuisvesting biedt 24 procent van de 
Nijmeegse studenten een onderkomen. En toch zijn er nog lang niet genoeg 
studentenwoningen. In de periode tussen 2006 en 2009 bouwde de SSHN er 1130 
wooneenheden bij. Het totaal aantal wooneenheden van de SSHN komt nu op 5000. 
De stichting investeert honderd miljoen euro in nog eens 1000 extra woningen voor 
de komende vijf jaar. 

Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks
16 juni 2010 | Op het Meldpunt Taal kunnen studenten hun specifieke woorden en 
termen melden. De site is een initiatief van de Nederlandse taalhistoricus en jour-
nalist Ewoud Sanders. ‘Je ziet regionale verschillen in studententaal’, zegt Sanders. 
‘Zo zeggen de Tilburgse studenten dat ze gaan ‘prijslijstzuipen’ als ze flink gaan 
drinken, terwijl ze in Delft ‘kaalgaan’.

Studente onderzoekt schaduwzijde WK
10 juni 2010 | Voor haar master human geography onderzoekt Mieke Langenberg 

in Zuid-Afrika de seksindustrie en 
mensenhandel, die met het WK een 
vlucht zouden nemen. ‘Niemand weet 
hoe groot het probleem is en niemand 
gaat het weten. Het speelt zich allemaal 
af in de onderwereld. Ik wil vooral laten 
zien dat het verhaal van de media en de 
mensen die ik spreek soms behoorlijk 
verschillen.’

gespot op

Kijk voor de volledige nieuwsberichten - en meer! - op www.voxlog.nl
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Maaike Eikholt
Studente bedrijfsweten-
schappen
“Het valt mij vooral op dat 
de computers op de campus 
de hele dag aanstaan. Daar 
kan wel wat op bezuinigd 
worden. Maar ik heb niet 
het idee dat de Radboud 
Universiteit veel geld ver
spilt, ze gaan hier volgens 
mij wel goed met investe
ringen om.”

Geert Verheijen
Student psychologie
“In het Huygensgebouw 
hangt zo’n grote slinger 
(Slinger van Foucault, red.), 
die mag er van mij wel uit. 

Die dure projecten hoeven 
van mij niet. Alhoewel, mis
schien is zoiets wel goed 
voor het imago van de 
 Radboud Universiteit en 
lokt de universiteit er stu
denten mee naar Nijmegen. 
Dan krijgt de RU dus meer 
collegegeld. Wat lastig dit. 
Als student ben ik sowieso 
tegen bezuinigingen in het 
onderwijs.”

Portier Collegezalen-
complex
“Die studentenfeestjes in de 
Refter en het Diesfeest kos
ten de universiteit enorm 
veel geld. Niet dat de stu
denten geen leuke studietijd 

mogen hebben, maar hier
op kan de Radboud Univer
siteit wel bezuinigen. Hier 
in CC zal het schelen als de 
zalen beter worden inge
deeld, nu zitten collegezalen 
soms maar halfvol.”

Lydia Mennes (foto)
Studente kunstmatige 
intelligentie
“Zolang er maar niet op de 
kwaliteit van het onderwijs 
wordt bezuinigd! Het lijkt 
mij echt een drama om 
massacolleges te volgen of 
als er door geldproblemen 
minder contacturen moge
lijk zijn. Ik zie dan liever 
 bezuinigingen op de studie

financiering, daarom heb ik 
heel bewust D66 gestemd.”

Jonas Sweep
voorzitter AKKU
“Er kan goed worden be
zuinigd op alle reclame
uitingen van de universiteit. 
Die letters op het 
 Erasmusgebouw of die 
 peperdure flatscreens die 
overal hangen, hadden van 
mij niet gehoeven. Verder is 
het handig om bij nieuw
bouw niet zo veel gebakken 
lucht meer te maken als in 
het Huygensgebouw, daar 
hadden veel meer studenten 
ingepast als het beter was 
ingedeeld.”

Paul Bovend’Eert (Rechten) en Stan Gielen (FNWI) 
zijn met ingang van 1 september 2010 benoemd 
tot decaan. Beide heren zetten met pijn in het hart 
hun onderzoekstaken opzij.

“De faculteit moet worden bestuurd en op 
een gegeven moment moet je daarvoor klaar-
staan”, aldus hoogleraar Staatsrecht Paul 
 Bovend’Eert, die nu nog vice-decaan onder-
wijs is. In het verleden is het moeilijk geble-
ken een nieuwe decaan voor rechten te 
 vinden. Bovend’Eert: “Ik doe het met een ge-
zonde aversie. Tenslotte ben je benoemd voor 
onderwijs en onderzoek. Dat moet je inleve-

Decaan met gezonde aversie
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Welke coalitie er ook 
wordt gevormd, de 

overheid gaat bezuinigen 
op het hoger onderwijs. 

Studenten en universitei-
ten krijgen minder te 
besteden. Waar op de 

universiteit zou jij 
bezuinigen? 

Drie hoogleraren en een baby
Oud-rector Kees Blom, hoogleraar 
 Sterrenkunde Jan Kuijpers en wiskundige 
Frans Keune (v.l.n.r.) bekijken het klein-
kind van de laatste alsof het een bijzon-
der wetenschappelijk fenomeen betreft. 
Frans Keune nam afscheid als hoogleraar 
Algebra, na een dienstverband van 37 
jaar aan de Nijmeegse universiteit. Zoals 
hij bij zijn oratie in 1998 al een lans brak 
voor goed wiskundeonderwijs, zo sprak 
Keune ook in zijn afscheidsrede de hoop 
uit dat het wiskundeonderwijs zal verbe-
teren. Opdat zijn kleinkinderen er ook 
iets aan hebben. 

ren voor een bestuursfunctie, vandaar dat 
niet iedereen staat te springen om deze baan.” 
Bovend’Eert hoopt de functie te combineren 
met onderwijs en onderzoek. “Het is mijn 
doel om de goede reputatie van de faculteit  
te handhaven en een gezonde instroom te 
 bewerkstelligen”, zegt hij. “Ook moet het stu-
dierendement verbeteren. Daar zijn we al 
 langer mee bezig, maar dat is ook een zaak 
voor  studenten. Het is hier immers geen straf-
kamp.”
Stan Gielen is nu nog hoogleraar Biofysica en 
wetenschappelijk directeur van het Donders 
Centre for Neuroscience. Hij vervult verschil-

lende prestigieuze onderzoeksfuncties en is 
lid van de KNAW. Zijn onderzoekscarrière 
geeft hij op ten faveure van het decanaat op 
de bètafaculteit. “Ik heb niet de illusie dat ik 
over vier jaar nog een vooraanstaand onder-
zoeker ben”, aldus Gielen. Gielen ziet ook 
 positieve kanten van zijn nieuwe functie  
als decaan. “Door mijn vertrek is er weer 
ruimte voor jong bloed bij biofysica. In het 
sectorplan heeft de faculteit gezegd dat we 
een toename van 50 procent van de instroom 
bij scheikunde en natuurkunde willen. Dat 
gaat ook niet vanzelf. Er zijn dus voldoende 
uitdagingen.” 
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nieuws & opinie

Na een jaar lang discussie hebben N.S.V. Carolus Magnus 
en het Nijmeegse Universiteitsfonds (SNUF) overeenstem-
ming bereikt over een nieuw huurcontract voor het pand 
van Carolus aan de Hertogstraat. 

Lianne van Keijsteren, preses van Carolus Magnus, 
is tevreden over het nieuwe huurcontract. “Het was 
helaas geen optie om te praten over een lagere 
huurprijs. In vier jaar gaan we naar een huursom 
van 37.450 euro, nu betalen we nog ongeveer 19.000 
euro. We hebben heldere afspraken gemaakt voor 
de toekomst en krijgen meer inzicht in de kosten 
die worden gemaakt.” Na een aangekondigde huur
verhoging van 125 procent in 2008 ontstond er een 
conflict tussen Carolus Magnus en het Nijmeegse 
Universiteitsfonds. Carolus betwistte de kosten die 
door het universiteitsfonds werden opgevoerd en 
laakte het verbreken van eerder gemaakte afspra
ken. Het universiteitsfonds dreigde met uitzetting. 
“Op een gegeven moment stonden de kosten voor 
het pand niet meer in verhouding tot de huur
opbrengst. Met het nieuwe huurbedrag is daarvan 
geen sprake meer”, aldus SNUFdirecteur Jeroen 
Pohlmann in een verklaring. Van Keijsteren ver

wacht niet dat de fikse huurverhoging de studen
tenvereniging in de financiële problemen zal bren
gen. “Het lijkt ons geen onoverkomelijk probleem. 
Al weet je nooit hoe de ledeninstroom zich ontwik
kelt.” Over de aanslag van de fiscus, die oordeelde 
dat Carolus een open onderneming is die belasting 
over winst moet betalen, is nog niets bekend. 

Carolus tekent nieuw huurcontract

Jullie proberen leerlingen aan te 
zetten tot onderzoekend leren. Nu 
gaan jullie ook Radboud Science 
Awards uitreiken voor de drie beste 
Nijmeegse onderzoekers van het 
afgelopen jaar. Waarom? 
“Met de awards willen we onderzoe-
kers de kans geven om hun onderzoek 
te vertalen naar activiteiten voor het 
basisonderwijs. We willen namelijk 
dat de drie winnaars in project-
teams komen waarin ze gaan samen-
werken met leraren van basisscholen 
en pabostudenten. Die projectteams 
gaan workshops ontwikkelen voor 
een nascholingsdag op de universi-
teit voor basisschoolleraren en les-
programma’s ontwikkelen die over 
het onderzoek gaan.”
Wie zitten in de jury? 
“Zes Nijmeegse leden van de KNAW 
hebben een voorselectie gedaan. Zij 
kijken vooral naar key-publications 
van onderzoekers. Vanaf volgende 
week benaderen we de zes geselec-
teerde onderzoekers om te vragen of 
ze mee willen doen aan ons project. 
Welke drie de award uiteindelijk 
krijgen, bepalen behalve KNAW- 
leden ook mensen uit het basisonder-
wijs. Zij gaan vooral kijken of het on-
derzoek ook boeiend is voor kinderen.”
Werkt het, die samenwerking tussen 
leraren en onderzoekers?
“Onze ervaring van het afgelopen 
jaar is heel positief. We zijn op twee 
scholen in Nijmegen een lesprogram-
ma gestart, een over interactie tus-
sen brein en computers en een over 
hoe het brein leert. Je merkt dan dat 
leraren en onderzoekers elkaar goed 
aanvullen.”

projectleider Marieke 
Peeters van het Weten

schapsknooppunt.

Fijne bezuinigingen
Als ik iets niet kan, is het bezuinigen. Ik wil altijd de 

schoenen die net níet in de uitverkoop zijn, eet het liefst 

verse pasta en vind het zielig om kat Harrie het goedkoop-

ste voer voor te schotelen. Maar helaas, voorlopig geen 

nieuwe pumps meer, er liggen drie zakken Euroshopper-

pasta in de kast en Harrie verslindt nu haar laatste merk-

brokjes. Want er moet bezuinigd worden. Het is nog even 

afwachten waar dat het meeste pijn gaat doen, maar hier 

bij Vox hebben we ons allang in het oorlogsgewoel gestort. 

We bezuinigen als gekken. De dag dat het u ook gaat op-

vallen, komt in rap tempo dichterbij. Helaas, of gelukkig, 

ga ik het niet meemaken. Een tikje mistroostig jaag ik 

mijn laatste Vox door de deadline heen, met een thema dat 

u en mijzelf een sobere zomer door moet helpen. Sober, 

ja, maar ook spannend. Ik heb er wel zin in, eigenlijk, want 

bezuiniging is verandering en verandering is goed. Ik kies 

voor verandering. Wens ik u tot slot fijne bezuinigingen 

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

De anticonceptiepil voor vrouwen boven de 21 jaar 
gaat uit het zorgpakket. Op die manier hoopt 
demissionair minister Ab Klink 32 miljoen euro  
te besparen.

Wat gaat het kosten?
Afhankelijk van het merk kost het maandelijks e2,72 
tot zelfs e10,53. De pil is duurder dan een hormoon
spiraaltje (e2,13 per maand) en zelfs duurder dan 
sterilisatie (vanaf e2,25 per maand). Het is mogelijk te 
switchen naar een goedkopere pil.
Zijn die goedkope pillen even goed?
Toine LagroJanssen, hoogleraar Vrouwenstudies 
medische wetenschappen: “Kwalitatief verschillen de 
pillen niet zo zeer, goedkopere merken zijn even 
betrouwbaar. Leer wel altijd vooraf de ins en outs 

kennen, overleg met een huisarts en evalueer na drie 
maanden hoe het gaat.”
Voor vrouwen onder de 21 jaar wordt de pil nog wel 
vergoed, dat is een positief punt.
Nederland steekt gunstig af wat betreft het aantal 
tienerzwangerschappen, aldus LagroJanssen. Onder 
andere door de openheid over seksualiteit.
En wat is tussen al deze feiten de mening van 
deskundige Lagro-Janssen?
“Vrouwen, en dan vooral studenten en vrouwen uit 
lagere inkomensklassen, zullen steeds een afweging 
moeten maken in de besteding van geld. Zij kunnen dan 
bepalen geen anticonceptiepil te kopen. Dit brengt een 
hoger risico op ongewenste zwangerschappen met zich 
mee. En dat moet absoluut vermeden worden.”

De pil uit het zorgpakket
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Ingezonden Mail je brief naar redactie@vox.ru.nl

cartoon

Veldkennis 
verdwijnt?
Graag zou ik enige nuancering 
willen aanbrengen op de brief 
van Nico Dam, fysicus en ama
teurmycoloog, in Vox 18 van 10 
juni. Dam stelt terecht dat de 
paddenstoelenleer en daarmee 
een stuk systematiek verloren 
dreigt te gaan in Nijmegen. Dat 
is inderdaad niet goed, vanuit 
een ideale en financieel onbe
kommerde situatie zelfs volstrekt 
onwenselijk. Maar de zaken 
 liggen toch wel iets subtieler 
dan Dam stelt, namelijk dat de 
mycologie domweg is afgeser
veerd omdat de cursus niet in 
het curriculum past. Het klopt 
dat we de grote variëteit aan 
cursussen die in een biologie
opleiding wordt aangeboden niet 
zomaar aan kunnen passen aan 

een cursus mycologie die nogal 
seizoensgebonden is (te weten 
de herfst; wie kent de zomer
paddo’s in Nederland?). Ik kan 
Dam verzekeren dat tussen de 
200 biologen die het ingewikkel
de programma samenstellen 
geen mensen zitten die graag in 

hun rooster gaan schuiven om
dat er een cursus paddenstoelen 
gepland dient te worden. We 
 nodigen iedereen die begaan is 
met onze roosters met sugges
ties te komen en hier verande
ring in te brengen. Een nog 
 groter dilemma is wie dat dan 
gaat doen. Zoals gezegd zijn we 
momenteel aangewezen op een 
natuurkundige (fysicus) voor een 
cursus biologie. Wie gaat bij het 
pensioen van Dam zijn taken 
overnemen? En wie gaat dat be
talen? Ik wil niet de indruk wek
ken dat ik de gulle bijdrage en 
gedegen kennis van Nico Dam 
ook maar een ‘split second’ niet 
waardeer, niets dan lof voor zijn 
inzet en idealisme, we moeten 
evenwel realistisch de mogelijk
heden bekijken en met het be
schikbare budget zien rond te 
komen. Het spijt me, maar daar
binnen is momenteel geen 
plaats voor een cursus myco
logie die ons hele rooster over
hoop zou gooien. Misschien dat 
de ecologen in Nijmegen myco
logie een warm bad kunnen 
 bieden? Een bescheiden plaats 
voor de paddenstoelen die fylo
genetisch nog dichter bij ons 
staan dan een plant is biolo
gisch prima te verdedigen; een 
cursus mycologie past helaas 
niet in het economisch bestel en 
het brede vigerende biologisch 
onderzoek en onderwijs in Nij
megen. Het is niet een kwestie 
van afserveren. De brede veld
kennis aanwezig bij amateurs 
verbonden aan het Nijmeegse 
NatuurPlaza en de staf kan ge
lukkig als buffer dienen in deze 
tijd van beperkte middelen!
Gert Flik, Directeur Instituut 

Biowetenschappen

“Mocht je in de buurt zijn, kom 

gerust nog eens langs”, zeg 

ik joviaal tegen Karin in de 

hal van de Aula. Zojuist heeft ze haar bul ont-

vangen. Haar vader, moeder en zus staan om 

haar heen en voelen zich ongemakkelijk. Ik 

probeer het ijs te breken. “U zult wel trots 

zijn”, paai ik de ouders, die net zo oud zijn 

als ik, maar stukken bedaagder ogen. Ik zie 

mezelf eigenlijk als net-student-af, en ouders 

zijn in mijn ogen altijd schier bejaard. Dat 

komt natuurlijk doordat ze van een andere 

generatie zijn. Karin heeft een piepklein 

 diamantje in haar neus. Of het haar staat 

weet ik niet, want ik kon er niet omheen kij-

ken. Ik staarde alsmaar maar naar het strass 

in haar snufferd. Doet dat pijn, zo’n gaatje? 

Ruik je nog wel alles? Lekt het bij het snui-

ten? Vinden je ouders dat wel goed? Dat 

soort vragen. Die stel ik uiteraard niet. Een 

pittig meisje, dat wel. Iemand die vast geluk-

kig gaat worden. 

Ik word ineens een beetje sentimenteel. Het 

is toch alsof je die kinderen weer teruggeeft 

aan hun ouders. Eigenlijk is dat volstrekt on-

verantwoord. Die ouwen van dagen kunnen 

jaren werk in een handomdraai ongedaan 

maken. “Je gaat toch zeker wel op wereld-

reis?” vraag ik Karin, want ik moet er niet 

aan denken dat het wicht terug naar Vaals 

verhuist. “Patagonië”, zegt ze een tikje blasé 

en ik zie het hele plaatje voor me. De rugzak, 

de foto’s, het weblog en de spelfouten. Toch 

ben ik stikjaloers. Zij gaat weg en ik blijf hier 

en dat maakt van mij ook een ouder. Erger 

nog, ik heb niet eens een drielandenpunt. Er 

schuilt iets ongelooflijk oneerlijks in. Ik krijg 

ineens jeuk in mijn neusvleugel. Ik ga mezelf 

toch niet wijsmaken dat ik ook een diamantje 

wil? Ik verman me, neem afscheid en loop 

 terug naar mijn kamer. Daar zit iemand op 

me te wachten. “Hallo, ik ben Erik”, zegt 

Erik. “Wilt u mijn scriptie begeleiden?” Ik 

kijk hem aan en krijg de slappe lach. Erik 

heeft een ringetje in zijn wenkbrauw. 

Alumna

Mgt
BUDGET
TIP 1

GOEDKOOP ETEN
Op een pan linzensoep met brood kun  

je een week leven, kost je maar een paar euro. 

Euroshopper is veel goedkoper, en vaak ook 

 lekkerder, dan het Albert Heijnhuismerk. Andere tips om goedkoop  

te eten: de banden met je ouders aanhalen voor gratis maaltijden en  

ergens binnenvallen rond half zeven om te wachten op die uitnodiging 

voor het avondeten. De beste bezuinigingstip: Straight edge gaan,  

zonder drank, vlees en sigaretten. Dan is uitgaan ook niet leuk meer.
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De beste onderwijscoalitie

nieuwsachtergrond

Peter van der Heiden, onderzoeker bij het Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis

W
at zou ik toch graag schrijven 
dat een links kabinet een ze-
gen voor het hoger onderwijs 
zou zijn. Maar dat is het niet. 

Geen enkel kabinet zal een zegen zijn voor 
dit o zo belangrijke beleidsterrein. Daarvoor 
lijken de tijden nét iets te zwaar. Maar een 
links kabinet is wel een kleinere ramp dan 
een rechtse coalitie. Hoop ik althans.
De vraag is natuurlijk altijd voor wie het be-
leid een ramp of zegen is. Ware ik nog stu-

dent, ik hield mijn hart vast. Want het 
klinkt wel geweldig, een sociaal leenstel-

sel, maar het blijft geleend geld – en 
de tv-spotjes maken toch elke dag 
weer duidelijk dat geld lenen geld 

kost. Dit in tegenstelling tot een beurs. 
En om die beurs te behouden, hebben we 

een wel heel bizarre coalitie nodig, met SP, 
GroenLinks, CDA en PVV. De PvdA loopt 
voorop in het aanprijzen van het leenstelsel 
– dus die beurs zal er de komende jaren echt 
wel aangaan. Ook bij een ‘zo-progressief- 
mogelijk’ kabinet.
Nu wordt wel beloofd dat het bespaarde geld 
in het onderwijs wordt geïnvesteerd, maar 
het is de vraag of dat het hoger onderwijs gaat 
worden. Dat zie ik niet één op één gebeuren. 
Het hoogst haalbare lijkt dat het hoger on-
derwijs bij de bezuinigingen goeddeels bui-
ten beschouwing blijft. Terwijl er natuurlijk 
forse investeringen nodig zijn. Anders lopen 
we een relatieve achterstand op, want andere 
landen investeren wel. Toch zet ik ook hier 
mijn kaarten op links: mocht de economie 
aantrekken, dan investeert links eerder in 
het onderwijs dan rechts, dat het overheids-
tekort versneld zal willen inlopen. 
Maar nog belangrijker dan het geld is de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. Deze 
moet fors omhoog. Daarin wijken de plan-
nen van rechts niet zo veel af van die van 
links. Meer differentiatie en maatwerk, meer 

ruimte voor excellente studenten en nieuwe 
onderwijsvormen – we vinden ze zowel bij 
de VVD als bij de PvdA terug. Bij rechts is er 
daarbij wat meer nadruk op innovatie en 
technologie, conform de eisen uit het bedrijfs-
leven. Wat dit betreft maakt het dus niet zo 
bijster veel uit of er een links of een rechts 

kabinet komt. De waarde van het hoger on-
derwijs staat voor alle partijen buiten kijf.
Waarom dan toch links? Omdat het op een 
essentieel punt verschil uitmaakt of links of 
rechts aan de macht komt: de toegankelijk-
heid van het hoger onderwijs. Voor links is 
het van essentieel belang dat het onderwijs 
toegankelijk blijft voor iedereen. Links wijst 
selectie aan de poort resoluut af, in de tradi-
tie van de langzame vooruitgang van de lage-
re sociale klassen. Een groot goed dat behou-
den dient te blijven. En daar tegenover leurt 
rechts met de eeuwige marktwerking: diffe-
rentiatie in collegegelden, waardoor oplei-
dingen en universiteiten meer gaan concur-
reren en dus beter presteren. Hoe uitstekend 
marktwerking werkt in een daartoe niet ge-
schikte sector laten de ziektekostenverzeke-
ringen en vooral de spoorwegen dagelijks 
zien. Een onzalig plan, dat verdient direct te 
worden afgeschoten!
Het goede nieuws is dat het allemaal niet zo 
veel uitmaakt. Er komt geen links kabinet. Er 
komt ook geen rechts kabinet. Áls er al een 
kabinet komt – die formatie zal nog wel even 
duren – dan wordt het hoe dan ook een mid-
denkabinet. Zo’n kabinet – met de hete adem 
van een linkse en rechtse oppositie in de nek 
– zal wel uitkijken al te rigoureuze ingrepen 
door te voeren. Het beurzenstelsel gaat 
eraan. Maar zolang de economie niet verder 
instort, zal het verder allemaal wel meeval-
len. 

‘Links investeert eerder in 
het onderwijs dan rechts
als de economie aantrekt’
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Keiharde bezuinigingen komen eraan. Met een rechts kabinet maar ook met linkse partijen in de regering. 
Welke coalitie is het beste voor student en universiteit? De linkse wetenschapper en de rechtse  student 
kruisen de degens. Anti-marktwerking versus anti-handje-ophouden. Fotografie: Erik van ‘t Hullenaar

Niels Wenting, voorzitter JOVD Rijk van Nijmegen c.a. 

en student rechten

O
nderwijs is essentieel voor een op-
timale individuele ontplooiing bin-
nen onze samenleving. Door het 
opdoen van kennis is een individu 

beter in staat zijn leven naar eigen inzicht en 
overtuiging in te richten. De staat moet on-
derwijs zo veel mogelijk bevorderen en hier-
voor de handvaten geven. De staat is echter 
geen brenger van geluk en succes. Een student 
hoeft niet aan het handje genomen te worden 
maar is verstandig genoeg om zelf zijn leven 
vorm te geven. De staat biedt je kansen, maar 
het is aan een ieder die kansen te grijpen. 
Als student maak ik mij zorgen. De staat zo-
als wij die nu kennen is op den duur onhoud-
baar en maakt studenten teveel tot consu-
ment van de maatschappij. In de afgelopen 
jaren heeft het hoger onderwijs een schrij-
nend gebrek aan ambitie getoond. We zijn 
een zesjescultuur geworden. Opleidingen lij-
ken teveel op elkaar en er is steeds minder 
geld per student beschikbaar. Voor steeds 
minder geld moeten we steeds meer mensen 
opleiden. Nederland is zijn positie als voor-

aanstaand land op het gebied van de weten-
schap aan het verliezen en dat is funest voor 
een land dat het moet hebben van zijn ken-
niseconomie. Een goed opgeleide beroeps-
bevolking is de sleutel tot een welvarende 
toekomst voor ons land en ik geloof dat we 
op het gebied van onderwijs momenteel op 
een belangrijk keerpunt staan.
Alle partijen hebben het afgelopen jaar de 
‘motie Hamer’ gesteund: Nederland moet 
weer tot de top 5 van kenniseconomieën be-
horen. Maar het lijkt alsof de partijen na het 
tekenen van deze motie hebben gedacht ‘nu 

zal het vanzelf wel goed komen’. Er 
is echter snel een langetermijnvisie 
nodig om deze ambitie ook om te zet-
ten in realiteit.
Opvallend is dat de PvdA wel overweegt om 
óf een leenstelsel in te voeren als bezuini-
ging óf het geld niet (geheel) aan het hóger 
onderwijs te besteden. Op die manier ge-
bruikt de PvdA de student om de staatsschuld 
terug te brengen. Hoe dat nu past in de ambi-
tie om tot de top 5 kenniseconomieën te 
 behoren is mij een raadsel. 
Van alle partijen wil de VVD het meest in-
vesteren in hoger onderwijs, blijkt uit de be-
rekeningen van het Centraal Planbureau. Ge-
lukkig heeft ook PvdA-prominent en VSNU- 
voorzitter Sijbolt Noorda het licht gezien: 
“De VVD belooft het meest in onderwijs te 
investeren dus wat dat betreft is het goed 
dat die partij de grootste is geworden.”
Onderdeel van de visie van de VVD is 
het sociale leenstelsel. Studenten kun-
nen hun lening na hun studie tegen 
een lage rente en inkomensafhanke-
lijk terugbetalen. Een leenstelsel ver-
deelt de kosten van hoger onderwijs eerlijker 
tussen overheid en student. Als JOVD’er vind 
ik het belangrijk dat de student een meer be-
wuste keuze maakt voor een eigen investe-
ring in zijn of haar toekomst. Zoals gezegd, 
de staat biedt je kansen, maar het is aan jou 
om die kansen te grijpen. De VVD handhaaft 
het wettelijk collegegeld: zo betaalt de over-
heid nog steeds driekwart van de kosten van 
jouw studie.
Als JOVD’er hoop ik dat het nieuwe kabinet 
de durf heeft om het hoger onderwijs dras-
tisch te veranderen. Het is tijd dat de student 
beseft dat zijn studentenleven betaald wordt 
door de hardwerkende burger. Daar staat een 
grote verantwoordelijkheid jegens de maat-
schappij tegenover. Handen uit de mouwen 
in plaats van je handje ophouden. Investeren 
in je eigen toekomst en je zult beloond wor-
den met fantastisch onderwijs in een van de 
meest welvarende landen van de wereld! 

‘Het is tijd dat de student 
 beseft dat hij betaald wordt 
door hardwerkende burgers’ 
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‘	De	crisis	is	een	
	mooie	oefening’	

Henk Barendregt

Eigenlijk is de economische crisis maar een kleine crisis en slechts een oefening 
voor de echte crises. Aldus hoogleraar Grondslagen van wiskunde & informatica 
én boeddhist Henk Barendregt, die met meditatie tot gelijkmoedigheid komt. “Zo 
laat je je niet meer leiden door de behoefte om veel geld te verdienen.”

interview
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Door de economische crisis 
moeten wij versoberen. Leert het 

boeddhisme ons daarmee omgaan?
“Het boeddhisme is gericht op 
omgang met veranderingen. 
 Meditatie vergroot je flexibiliteit. 
Aangezien versobering een vorm 
van verandering is, kan medita-
tie daar dus bij helpen. Meditatie 
gaat echter niet specifiek om 
versobering. Het kan je ook leren 
omgaan met het winnen van de 
jackpot. Overigens denk ik dat 
de economische crisis maar een 
kleine verandering is vergeleken 
bij de klimaatcrisis of, op een an-
der niveau, onze sterfelijkheid. 
Ik denk dat we deze crisis daar-
om kunnen aangrijpen als een 
mooie oefening voor de grote 
crises die ons te wachten staan.”

Meditatie verbetert dus de 
omgang met verandering. Kan zij 

ook een crisis helpen voorkomen?
“Meditatie is geen tovermiddel 
om een crisis te voorkomen of 
verhelpen. Zij kan echter wel op 
twee manieren helpen. Ten eerste 
kan ze een bestaande crisis op 
een prettige manier later verlo-
pen door ons beter met de ver-
anderende omstandigheden om 
te laten gaan. Ten tweede kan zij 
de kans op een toekomstige cri-
sis verlagen. Dat werkt als volgt: 
crises zoals deze komen voort 
uit kortetermijndenken en dat 
ontstaat weer uit onmiddellijke 
behoeftebevrediging. Politici zijn 
te veel op de korte termijn ge-
richt. Vanuit de behoefte om 
herkozen te worden is dit te be-
grijpen. Maar meditatie leert ons 
om de onmiddellijke behoeften 
te relativeren. Hierdoor ontstaat 
een denken op de langere ter-
mijn waarbij nieuwe vragen op-
doemen. Bijvoorbeeld: welke we-
reld willen wij nalaten voor onze 
kleinkinderen? Vanuit deze vraag 
maak je je minder druk om geld 
en meer om het milieu. De paar 
dollar die je misloopt bij het 

zorgvuldig aanleggen van een 
olieplatform is minder belangrijk 
dan het verminderen van een 
kans op lekkage. Op die manier 
kan meditatie helpen om crises 
zoals een olieramp of een econo-
mische crisis te voorkomen.”

Is deze kritiek op de politiek 
typisch boeddhistisch?

“Zij is een kritiek vanuit het ge-
engageerde boeddhisme. Het 
oorspronkelijke boeddhisme, dat 
al enkele millennia bestaat, is 
minder op politiek gericht. Sinds 
de dreiging van een atoomoorlog 
tijdens de Koude Oorlog heeft 
zich echter een geëngageerde 
stroming binnen het boeddhisme 
gevormd. Zij draagt boeddhisti-
sche waarden als barmhartig-
heid, vrijgevigheid en rechtvaar-
digheid actief uit, gericht op ver-
andering. Vanuit die stroming 
maar ook persoonlijk vind ik het 
kortetermijndenken van politici 
kwalijk. En het is ook absurd 
hoe het geld in de wereld ver-
deeld is: daar waar de rijken 
spreken over een crisis moet de 
zwijgende helft van de wereld 
honger lijden.”

Bevordert meditatie naast lange-
termijndenken ook een soberder 

leven?
“Laat ik eens naar mezelf kijken. 
Ik heb 33 jaar geleden de auto 
de deur uit gedaan, maar toen 
had ik mijn belangrijkste retrai-
tes nog niet gehad. Nee, eigenlijk 
heb ik altijd al redelijk sober 
 geleefd. Maar het doel van medi-
tatie is niet om het leven te ver-
soberen. Zij wil het leven juist 
boeiender maken. Het boeddhis-
me is niet tegen verleidingen of 
genot maar tegen gehechtheid 
daaraan. Laatst hoorde ik via mijn 
broer over de miljonairsbeurs. 
Daar lopen mensen rond die  
hun ego stabiliseren door zich te 
omringen met dure en chique 
spullen. Door die gehechtheid 

aan spullen breng je jezelf in  
gevaar.” 

Hoe doorbreekt meditatie deze 
gehechtheid?

“Vanuit een psychologisch per-
spectief zie ik het zo: we hebben 
een levensstijl waar bepaalde 
verlangens, gevoelens en erva-
ringen bijhoren. Op deze levens-
stijl is ons ego gebouwd. Dit ego 
geeft stabiliteit en rust. Op het 
moment dat onze levensstijl 
door externe oorzaken – zoals 
een economische crisis – heftig 
wordt verstoord, kan ons ego 
 instorten. Het boeddhisme pro-
beert via meditatie het ego in te 
ruilen voor aandacht. Met adem-
halingsoefeningen en bijvoor-
beeld het stapvoets lopen, leer je 
houvast te krijgen op bewustzijn 
in aandacht. Je krijgt stapsgewijs 
meer beheersing over verlangens 
en afkeer. Daardoor hoef je je 
 levensstijl niet meer te laten lei-
den door bijvoorbeeld de behoef-
te om veel geld te verdienen. Op 
die manier word je gelijkmoedig. 
Tegenwoordig doe ik ook onder-
zoek naar een ander niveau dan 
het psychologische. Ik probeer 
de onthechting via de neurowe-
tenschappen te begrijpen. Mijn 
hypothese is, kort gezegd, dat 
het neurale zwaartepunt in je 
 levensstijl wordt verlegd van het 
limbische systeem naar de cor-
tex. In het limbische systeem zit 
de afkeer en het verlangen, in de 
cortex zit de flexibiliteit.”

Laat meditatie ook de materiële 
verlangens verdwijnen?

“Nee, dat is niet het geval. Ik 
houd wel degelijk van sommige 
dingen, zoals een degelijke, so-
bere eikenhouten tafel. Er is ge-
hechtheid wanneer je dat verlan-
gen naar zo’n tafel niet los kunt 
laten. Gelukkig is dat niet het 
geval. Als ik zo’n tafel kwijtraak, 
komt er geen deuk in mijn ego.”

Had uw oorspronkelijke interesse 
in het boeddhisme overigens met 

versobering te maken?
“Mijn interesse kwam zuiver 
voort uit nieuwsgierigheid naar 
de aard van het bewustzijn. Ik 
ben gaan mediteren om daar 
meer over te weten te komen. 
Een gevolg daarvan is dat ik me 
minder aan dingen hecht. Ik kan 
de ene levensstandaard gemak-
kelijk inwisselen voor de andere. 
Maar dat was niet het doel toen 
ik ging mediteren.”

Is er door de crisis meer aan-
dacht voor het boeddhisme?

“Er komen tegenwoordig steeds 
meer mensen, vooral jongeren, 
naar retraites. Maar dit heeft 
 volgens mij meer met mode dan 
met de crisis te maken. De crisis 
heeft namelijk nog niet voldoen-
de lijdensdruk gecreëerd om 
 zoiets te veroorzaken. Ik sprak 
laatst een collega uit Grieken-
land, waar ze het veel zwaarder 
hebben dan wij hier. Hij had 15 
procent van zijn salaris moeten 
inleveren, maar was nog steeds 
even vrolijk.”

Heeft u nog een advies voor 
mensen die aan de crisis lijden?

“Het past niet bij het boeddhis-
me om actief adviezen te geven. 
Maar laten we het voor deze keer 
zo formuleren: stel dat iemand 
heel graag 1 miljoen euro wil 
hebben mij om advies vraagt. Ik 
zou geen advies geven over hoe 
hij dat geld moet verkrijgen, 
daar weet ik ook niet zo veel 
vanaf. Ik zou hem daarentegen 
adviseren zijn verlangen te ver-
anderen. Het krijgen van een 
miljoen euro heeft hij namelijk 
minder in de hand dan de moge-
lijkheid het verlangen te vermin-
deren.” 

Tekst: Walter Breukers
Foto: Erik van ‘t Hullenaar

BUDGET
TIP 2

DOUCHEN IN HET DONKER
Alle rubbertjes in alle kranen vervangen? Soms 

scheelt het honderden euro’s per jaar in een groot huis 

als alle lekkende kranen het droog houden. De ultieme 

besparing is nog wel douchen in het donker, met gelijk de tip voor de vrouwen 

om niet langer te ontharen, want die scheermesjes kosten een fortuin. En 

 laten we wel wezen: hoe meer haar, hoe minder snel je het koud hebt. Kan  

de thermostaat ook weer een graadje lager. Douchen in het donker werkt net 

zo goed als met het licht aan en is wel zo intiem. Zeker wanneer je ook de 

 ultieme tip opvolgt, namelijk: samen douchen. Wij zeggen: doen!
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Nederland stevent af op harde bezuinigingen, maar vergeet de echte crises: klimaat-
crisis, voedselcrisis en bevolkingscrisis vragen om versobering, een andere inrichting 
van de maatschappij en een totaalvisie. Te grote woorden? De deskundigen geven 
ook besparingstips voor de universiteit. Van totaalvisie tot ‘ban de beamer’. 

begroting als doel wordt gezien, 
terwijl het een middel zou moe-
ten zijn. Dat wordt nog eens ver-
sterkt door de zaligverklaring 
van de agenda van het Centraal 
Planbureau, die ons voorhoudt 
dat we kennelijk 29 miljard euro 
moeten bezuinigen.” Een schijn-
zekerheid, die nota bene het 
 omgekeerde bereikt van wat we 
nodig hebben. “We zitten mid-
denin een fragiel proces van 
 economisch herstel, dat je niet 
kapot moet bezuinigen. Door het 
benadrukken van het onbehagen 
van de kiezer en door de dalende 
koopkracht, loopt de economie 
nog eens extra klappen op. Eco-
nomie is immers emotie.” 
Als bezuinigingen niet het ant-
woord zijn, wat dan wel? De 
hoogleraren Sent en Leroy ver-
wijzen naar de oorzaken van de 
crisis, die volgens hen is geboren 
uit menselijke overmoed. Leroy: 
“We willen de planeet naar onze 
hand zetten om onze welvaart te 
verhogen, maar nemen daarbij 
te veel risico’s.” Het olielek in de 
Mexicaanse Golf is ook een ge-
volg van menselijke overmoed, 
een van de vele voorbeelden op 

B
ezuinigen is een cultu-
reel fenomeen, zegt 
 Pieter Leroy, hoogleraar 
Beleidswetenschappelij-

ke milieukunde. “Nog niet zo 
lang geleden lazen we in de 
kranten dat de huizenprijzen 5 
procent waren gedaald. Dat 
nieuws werd gebracht op een 
alarmerende manier. Dan pro-
beer ik mij voor te stellen wan-
neer de prijzen voor het laatst 5 
procent lager waren, in 2007 
blijkt, en in welke diepe ellende, 
in welke armoede, wij ons in 
2007 bevonden.” De leiders van 
ons land, overheden en bazen in 
het bedrijfsleven, menen ons te 
moeten voorbereiden op allerlei 
ellende, zegt Leroy, om de nood-
zaak van zoiets als bezuinigin-
gen op ieders netvlies te krijgen. 
Maar bezuinigingen zijn niet het 
antwoord op de crisis. Het ant-
woord is versobering, een be-
wustere levensstijl. 
Hoogleraar Economie Esther-
Mirjam Sent verbaast zich over 
de huidige bezuinigingsagenda. 
Die economisch niet eens klopt. 
“Wat ik de VVD en andere partij-
en verwijt, is dat de overheids-

milieugebied, zegt Leroy. “De 
Amerikanen gaan met olie om 
alsof het Coca Cola is: ze ver-
kwisten het linksom en rechts-
om. Ze rijden in enorme auto’s, 
de benzineprijs wordt kunstma-
tig laag gehouden.” Maar we 
moeten de hand volgens hem 
ook in eigen boezem steken. 
Ook in Europa gaan we roeke-
loos om met onze hulpbronnen.
De verkwisting heeft volgens 

Sent alles te maken met het 
baatzuchtige eigenbelang en het 
kortetermijndenken dat ieder-
een in zijn greep heeft. “Als de 
taart kleiner wordt, gaan we har-
der vechten om de taartpuntjes. 
We raken naar binnengekeerd, 
teveel gefocust op ons eigen be-
lang.” De partijen die bij de laat-

ste verkiezingen dit eigen belang 
in politieke winst wisten om te 
zetten, zijn de laatste die de weg 
kunnen wijzen uit de crisis, 
meent Sent. “Wat ontbreekt, is 
aandacht voor het aanpakken 
van de oorzaken van de crisis en 
een visie op de toekomst. Een 
 visie die duidelijk maakt dat de 
economische crisis niet op zich-
zelf staat, maar samenhangt met 
tal van andere crises: de klimaat-
crisis, de voedselcrisis, de bevol-
kingscrisis, de energiecrisis.”

Rampenbijziendheid
Bij de eerste signalen van de cri-
sis hoorde je geluiden dat dit hét 
moment was om te veranderen, 
om minder materialistisch te 
gaan leven en genoegen te ne-
men met minder. De economi-
sche crisis bood een kans ook de 
ecologische en klimaatcrisis aan 
te pakken: een Green New Deal. 
Die geluiden zijn inmiddels ver-
stomd. De omschakeling naar 
een bewustere levensstijl, naar 
zoiets als alternatieve energie is 
er niet gekomen. Sent wijst op 
de stelregel: Never waste a good 
crisis. “Een crisis biedt kansen tot 

‘We willen de  
planeet naar onze 
hand zetten, maar 
nemen daarbij te 
veel risico’s’

BUDGET
TIP 3

DING AF
Overal waar korting wordt gegeven, kun je korting 

krijgen als er geen uitverkoop is. Afdingen is een kwestie van 

zelfvertrouwen. Stevig staan, de verkoper recht in de ogen 

kijken met een vriendelijke glimlach en vragen wat de korting is. Hoe meer je uit-

straalt dat de korting niet meer dan redelijk is, hoe makkelijker je het krijgt. Zorg 

wel dat je het niet vraagt in een te drukke winkel of aan een van de onderknuppels. 

Hoe duurder het product, hoe groter de marge voor de verkopers en hoe groter 

de kans op korting. Ga eerst nog even ergens anders kijken en kom dan terug, 

wees niet bang om weg te lopen. Voor de verkoper is verkopen een spel, 

   zorg dat het kopen ook een spel wordt. 
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Een soberder 
campus volgens
Toine Smits 
“We hebben op de campus op het 
terrein van water, ruimtegebruik en 
duurzame ontwikkeling veel ken-
nis, maar die is versplinterd. Geef 
vanuit het college van bestuur een 
legitimatie en startgeld om die 
krachten te bundelen. Je zult zien 
dat dit uiteindelijk een veel grotere bijdrage levert aan de duurzame 
ontwikkeling van onze samenleving dan alle spaarlampen en warmte-
wisselaars op de campus bij elkaar.”

Een soberder 
campus volgens 
Pieter Leroy 
“In al onze leslokalen hebben we 
tegenwoordig beamers. Ik vraag 
me af of dat nou nodig is. Ik zeg 
ook regelmatig tegen mijn studen-
ten: vandaag geen PowerPoint, 
vandaag gebruik ik alleen een bord 
en een krijtje, want zo kan het ook. 
En het is solidair met een groot deel van de wereld.”

Een soberder 
campus volgens 
Roos Vonk 
“Het zou goed zijn als ons college 
van bestuur een lans zou breken 
voor biologisch vlees in onze kan-
tines. Als de leverancier van vlees 
dat niet in het assortiment heeft, 
moeten we maar op zoek naar een 
andere.”

Een soberder 
campus volgens
Esther-Mirjam Sent
“Groei en concurrentie zijn zo ach-
terhaald, alleen is dat op universi-
teiten nog niet zo doorgedrongen. 
De financiële prikkels sturen op 
groei van studentenaantallen en de 
universiteiten concurreren om de 
beste studenten, wetenschappers 
en onderzoekscontracten. En dat terwijl de University of the Nether-
lands in één klap mee zou doen met de wereldtop en studenten al trei-
nend prima colleges op verschillende plekken in het land zouden kun-
nen volgen.”

herbezinning en kan een stimu-
lans zijn om de meer fundamen-
tele vragen op te werpen.” Dat 
dit niet gebeurt, heeft volgens 
haar te maken met een van de 
psychologische factoren binnen 
de economie: de rampenbijziend-
heid. “Als je de crisis vers op het 
netvlies hebt, denk je: nu moet 
alles anders.” Maar die urgentie 
ebt weg, te vergelijken met de 
reactie op een vliegtuigramp: 
eerst overheerst de angst, maar 
een jaartje later stapt iedereen 
weer rustig in het vliegtuig.
Leroy verrichtte als jonge onder-
zoeker een studie naar de olie-
crisis die in 1973 losbarstte toen 
de Arabieren de oliekraan dicht-
draaiden. Ook díe crisis was niet 
de leerschool die ze had kunnen 
zijn. Het linkerdeel van de sa-
menleving vond dat hét moment 
om voortaan de dingen anders te 
doen, te kiezen voor een sobere 
levensstijl en minder vaak de 
 auto te pakken. “Maar vrij kort 
daarna zag je in alle Europese 
landen, vanuit het bedrijfsleven 
en de politiek, een tegenreactie: 
een zoektocht naar andere 
energiebronnen. Toen kwam  
de kernenergie op.”

Ook in de huidige crisis pakken 
mensen de draad weer gemakke-
lijk op. Leroy: “Je hoorde aanvan-
kelijk roepen dat het kapitalis-
me heeft afgedaan. En nu zie je 
overal in Europa de liberalen, 
toch de pleitbezorgers van het 
kapitalisme, winnen. In Neder-
land, Frankrijk, Engeland, Duits-
land en België. Het kritische ge-
luid is nog nauwelijks te horen. 
Je ziet een herhaling van wat 
ook gebeurde ten tijde van de 
oliecrisis: even een paar dingen 
herschikken en dan gewoon 
weer verder. Business as usual.”
Sent begrijpt wel waarom de libe-
ralen juist in dit tijdsgewricht 
winnen: ze hebben een aantrek-
kelijke, stoere boodschap. “Ze 
roepen: wij zullen wel eens even 
schoon schip maken. De partijen 



15

num
m

er 19 • jaargang 10 • 24 juni 2010

met een bredere boodschap ra-
ken daarbij op de achtergrond.” 
Bovendien is de reactie op het 
kapitalisme een cyclische, aldus 
Sent: eerst zaten de banken in 
de verdomhoek en moest de 
overheid ingrijpen. “En vervol-
gens komt de overheid zelf weer 
in de verdomhoek te zitten, wat 
de liberalen de kans biedt op de 
tegenreactie dat de overheid 
zich veel te breed maakt.”

Windmolens
Kunnen wij onszelf nog ontwor-
stelen aan de crisis? In elk geval 
door een boodschap uit te dra-
gen, vindt Leroy. Materiële wel-
vaart mag geen doel op zich zijn. 
En het is ook de taak van de uni-
versiteit om dat uit te dragen 
naar hun studenten, die in de 
collegezaal druk in de weer zijn 
met de allernieuwste mobieltjes 
en laptops. “Ze zijn hypermate-
rialistisch. De universiteit zou 
moeten uitdragen dat materiële 
welvaart niet het hoogste goed 
is, maar dat het erom gaat op 
zoek te gaan naar hogere vor-
men van mens-zijn, je verheffen 
in de kunst, de literatuur.” 
Econoom Esther-Mirjam Sent 
vindt het pleidooi voor versobe-
ring te mager om echt zoden 
aan de dijk te zetten. “Liever dan 
een moreel appel moeten we het 
mechanisme doorgronden dat 
zorgt dat echte veranderingen 
uitblijven.” Sent wil wel een 
voorzet geven: het ligt deels aan 
de hiërarchische inrichting van 
de samenleving, waardoor men-
sen niet meer het idee hebben 
dat het iets uitmaakt wat ze 
doen of laten. “De mensen raken 
teruggeworpen op zichzelf en 
geven prioriteit aan het najagen 
van het baatzuchtige eigenbe-
lang.”
De maatschappij moet stimule-
ren dat de burger betrokken 
raakt bij de grote vraagstukken, 
vindt Sent. Maar het omgekeer-
de lijkt te gebeuren: eerst krij-
gen de banken de schuld, en nu 

heeft de overheid het gedaan. 
“De crisis is onpersoonlijk ge-
maakt. Het lijkt alsof wijzelf 
geen verantwoordelijkheid hoe-
ven te dragen. Dat is voor de 
burger wel een prettige bood-
schap, omdat iedereen de fouten 
liever bij een ander legt.” 
De burger wordt ontmoedigd om 
zelf de handen uit de mouwen te 
steken, weet Leroy uit eigen er-
varing. “Wij kunnen zonder al te 
veel moeite 20 tot 30 procent op 
onze energie bezuinigen, maar 
we vertikken het. Waar blijven 
de windmolens, waar blijft de 
massale inzet van zonnepane-

len? Ik zou op mijn huis graag 
zonne-energie willen toepassen. 
Over 20 jaar, dan ben ik 75, wil 
ik die investering dan terugbe-
taald hebben. Maar de prijs van 
zonne-energie is zo duur – lees: 
de prijs van fossiele brandstoffen 
en kernenergie wordt kunstma-
tig zo laag gehouden – dat ik die 
investering er onmogelijk uit 
kan krijgen. Voor een individue-
le burger is zonne-energie haast 
niet te doen. En ook voor het be-
drijfsleven staan die drempels 
een omschakeling naar ver-
nieuwde energie in de weg.”

Minder roofbouw
We moeten niet alleen 
economisch minder 
roekeloos zijn maar 
ook ecologisch op 
onze tellen passen, 
vindt Leroy. Precies 
dat is ook de insteek 

van het project WaalWeelde dat 
Toine Smits, hoogleraar Duur-
zaam waterbeheer, en zijn groep 
in gang hebben gezet. Smits en 
zijn collega’s van het Centre for 
Sustainable Management of 
 Resources zien erop toe dat be-
woners en ondernemingen in 
het Waal gebied zoveel mogelijk 
gebruik gaan maken van alterna-
tieve energiebronnen en de rivier 
en de natuur zo weinig mogelijk 
belasten. Smits kreeg daarvoor 
twee maanden geleden drie ton 
van de Provincie Gelderland. Met 
de provincie coördineert zijn 
team nu de transitie naar duur-
zame ontwikkeling van zo’n 48 
ruimtelijke projecten tussen 
 Lobith en Gorinchem aan de 
Waal. Hij vertelt de ambtenaren, 
wethouders en ondernemers  
van de vijftien betrokken Waal-
gemeentes over de biosfeer op 
aarde, over de opwarming en 
ontbossing, over het uitsterven 
van diersoorten en de uitputting 
van grondstoffen. Om ze aan het 
denken te zetten over wat hun 
bijdrage kan zijn om het tij te 
keren. “Het is een belediging 
voor je eigen creativiteit en in-
telligentie om te denken dat met 
duurzaam ondernemen geen 
droog brood te verdienen is. We 
laten inspirerende voorbeelden 
zien uit binnen- en buitenland. 
Zo komen ondernemers en be-
stuurders zelf al tot de conclusie 
dat een verwerkingsfabriek voor 
tropisch hardhout of een pro-
ductiebedrijf van stoffen die niet 
door de natuur kunnen worden 
afgebroken, een onverstandige 
zet is.” 
Bewuster omgaan met je omge-
ving, is ook het devies van Roos 
Vonk, hoogleraar Sociale psycho-

logie. Vonk stuurde eind april 
met honderd hoogleraren 

een open brief naar 
NRC Handelsblad 

waarin ze hun 
beklag deden 
over de inten-

sieve veehoude-

rij. De expansiedrift in de vee-
houderij heeft grote gevolgen 
 gehad: een belabberd dieren-
welzijn, ziektes als Q-koorts en 
varkenspest, Nederland dat voor 
het vee graan importeert uit de 
derde wereld waar een tekort 
aan voedsel is, mestoverschotten 
die natuur en milieu aantasten. 
De leef- en slachtomstandighe-
den van honderden miljoenen 
dieren in ons ‘beschaafde’ land 
zijn nog steeds beschamend, 
stellen de hoogleraren. Ze willen 
een  kleinschaliger, duurzame 
veehouderij.
De brief heeft veel bijval gekre-
gen, zegt Vonk. Ook boeren zeg-
gen volgens haar de negatieve 
gevolgen van de schaalvergro-
ting wel in te zien. Ze moeten 
steeds meer produceren om het 
hoofd boven water te houden. 
De groep hoogleraren vindt dat 
de rijksoverheid moet ingrijpen, 
want aan de markt kun je zoiets 
niet overlaten. De consument zal 
vanwege de prijs toch niet zo 
snel kiezen voor duurzaam ge-
produceerd, biologisch vlees. 
Consumenten moeten er maar 
aan wennen dat het plakje kalf 
of varken op hun bord een prijs 
heeft, vindt Vonk. “Vlees moet 
weer een luxeproduct worden 
dat zoals vroeger een of twee 
keer in de week op tafel komt. 
De kiloprijs van vlees is op dit 
moment nog lager dan de kilo-
prijs van kattenvoer. Dat is toch 
absurd!” Zelf is Vonk vegeta-
risch. Zij zal de overgang naar 
een diervriendelijker vleespro-
ductie dus niet voelen in haar 
portemonnee. Maar ze heeft 
geen medelijden met studenten 
en andere minder bedeelden die 
menen dat de scharrelslager on-
betaalbaar is voor hen. “Nou, 
dan eet je toch gewoon geen 
vlees. Het is nog gezond ook en 
goed voor de lijn.” 

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

‘Vlees moet weer 
een luxeproduct 
worden dat zo-
als vroeger een 
of twee keer in 
de week op tafel 
komt’
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Daklozen les 1: 

De slager is 
je beste vriend

Met de bezuinigingen voor 
de deur moeten studenten 
leren spaarzaam te leven. 
Daarom een lesje goed-
koop en gezond  koken 
van de mannen van de 
noodopvang voor dak
lozen. “We lijken meer  
op een studentenhuis 
dan je zou denken. Alleen 
is het hier wel schoon.”

“Ik ga me niet anders 
voordoen dan ik 
ben”, zegt Stephan 
Massee (41) terwijl 

hij een halve literblik bier open
trekt. Hij is beheerder bij het 
NuNN, Nachtopvang uit Nood
zaak Nijmegen, en vandaag is 
het zijn taak om boodschappen 
te doen. Hij zal eens laten zien 
dat je voor minder dan twee 
 euro een uitgebreide maaltijd 
kunt maken.
Eigenlijk is het NuNN als een 
herberg voor mannelijke dak
lozen, waar eten en slapen 4 
 euro per nacht kost of 125 euro 
per maand. Maar het beheer van 
de nachtopvang is in handen 
van de daklozen zelf. Het hele 
jaar door zijn de 24 bedden be
zet. Iedere gast kan na een tijd 
taakvrijwilliger worden en hel
pen bij het schoonmaken, bood
schappen doen en koken. Wie 
dat enkele maanden goed doet, 
kan promoveren tot beheerder. 
De beheerders zijn de baas bij 
het NuNN, eens per week steken 
zij de koppen bij elkaar. 
Stephan is een van die beheer
ders. Hij woont samen met een 
andere beheerder onder begelei
ding in een beheerderwoning. In 
2005 kwam hij bij het NuNN te
recht nadat hij door een onge
lukkige samenloop van omstan
digheden op straat terecht was 
gekomen. “De problemen ont
stonden toen mijn moeder over
leed. In dezelfde periode werd ik 
uit mijn kamer gezet en ging 
ook de relatie met mijn vriendin 
uit terwijl zij zwanger was. Het 
is allemaal heel lullig gegaan.” 
Stephan borg al zijn eigendom

men in een garagebox en klopte 
aan bij het NuNN. Hij was psycho
tisch. Gelukkig was er direct een 
bed voor hem vrij. 
Voor de bezoekers van het NuNN 
is de 125 euro per maand bijna 
een kwart van hun uitkering. 
Veel geld hebben ze niet en in 
veel gevallen hebben ze ook nog 
dure verslavingen. Het NuNN 
probeert de prijzen voor het 
eten en slapen zo laag mogelijk 
te houden. Volgens Stephan lukt 
dat prima. “Van bezuinigingen 
of crisis merken wij niets,” zegt 
hij, “wij koken altijd al zo goed
koop mogelijk en van het geld 
dat overblijft, doen we leuke 
dingen.” Laatst nog zijn ze van 
het overgebleven geld met zijn 
allen gaan bowlen. 
Volgens de beheerder is het hele
maal niet nodig om boodschap
pen bij de Aldi of Lidl te doen. 
“Je moet alleen de goedkope 
boodschappen bij de supermarkt 

halen. Als je het huismerk 
neemt, is dat nooit duur.” Het 
geheim van het goedkoop koken 
zit hem in het maken van vrien
den, onthult Stephan. Vooral de 
slager is een waardevolle vriend, 
want vlees is duur. Iedere maand 
komt hij langs om voor lage prij
zen vlees te verkopen. Laatst nog 
had hij veel biefstuk en verkocht 
hij het voor de prijs van speklap
pen. Stephan: “Juist die week 

kwam er een wethouder bij ons 
eten. Die keek wel op toen we 
hem biefstuk met friet serveer
den, hij had verwacht dat hij een 
armzalig maaltje zou krijgen.”

Tien liter vla
Ondertussen heeft Stephan zijn 
mandje volgeladen met twee 
grote zakken aardappelen en zes 
potten rode kool met appel. Dat 
mensen de neiging hebben om 
op daklozen neer te kijken, be
grijpt Stephan wel. Toen hij zelf 
nog werkte en een woning had, 
keek hij daklozen ook met de 
nek aan. Aanvankelijk schaamde 
hij zich toen hij op straat terecht 
kwam, maar dat veranderde 
snel. “We maken het mee dat 
universitair geschoolde mensen 
vanwege een scheiding bij ons 
terechtkomen. Je hebt hier 
 mensen uit alle lagen van de 
 bevolking. Het kan jou ook ge
beuren.”

Bij de kassa rekent hij twaalf 
 euro af voor zijn boodschappen: 
vijftig cent per persoon. Het 
rundvlees is al eerder van de sla
ger gekocht. Bij terugkomst in 
het pand is er wat opwinding in 
de gemeenschappelijke ruimte. 
De voedselbank is langs geweest 
en heeft overgebleven etenswa
ren gebracht. De grootste sensa
tie is een emmer met tien liter 
vla. “Dit is een extraatje, van

reportage

‘Die wethouder keek wel op toen we hem 
 biefstuk met friet serveerden, hij had een 
armzalig maaltje verwacht’
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beaamt Ruud. “Ik heb mijn erva
ring in de gevangenis opgedaan. 
Als gedetineerde kookte ik voor 
tweehonderd man.” Vanaf zijn 
stoel geeft hij af en toe aanwij
zingen aan Henk, die bij het 
 fornuis de aardappelen staat  
te schillen.

Piepers
Als huisoudste voelt Ruud de 
verantwoordelijkheid om de 
boel in orde te houden. “Er ko
men hier dagelijks conflicten 
voor. Niet dat het kwade jongens 
zijn hoor, maar iedereen hier 
heeft zijn bagage”, legt hij uit. 
Zelf had Ruud elf jaar detentie 
achter de rug toen hij bij het 
NuNN terechtkwam. Bovendien 

daag hebben we een toetje!”, 
roept iemand verheugd. 
De gemeenschappelijke ruimte 
is in een onbestemde kleur 
bruin geschilderd en overal han
gen posters en schilderijen van 
bezoekers. “De muren zijn ge
schilderd door een jongen die 
taakstraf had”, zegt Stephan. In 
de keuken vormt het taakrooster 
op de koelkast de enige versie
ring. Henk heeft het vlees al op
gezet. Aan de tafel bij het raam 
zit Ruud (51), huisgenoot van 
Stephan en de oudste beheerder 
van het NuNN. Onder zijn linker
oog loopt een spoor van getatoe
eerde tranen. “Ruud is hier de 
meesterkok”, zegt Stephan. “Dat 
kan ik best van mezelf zeggen”, 

had hij een alcohol en een 
drugsverslaving. Inmiddels is hij 
daar van af en rookt hij enkel af 
en toe nog een blowtje. “Maar 
dat is geen drugs”, zegt Henk 
daarover. Ruud ziet het als zijn 
taak om mensen op hun gedrag 
aan te spreken. “Als iemand 
stinkt, dan moet je dat tegen 
hem zeggen, daar heeft iedereen 
namelijk last van. Dat levert 
soms conflicten op, maar daar 
ben ik niet vies van”, zegt hij 
met een glimlach. En tegen 
Henk: “Doe de piepers maar om
hoog.”
Conflicten vinden dagelijks 
plaats in het pand. Soms zijn de 
lontjes kort. De beheerders pro
beren het zo goed mogelijk in de 

hand te houden. “Discussiëren is 
prima, maar op fysiek geweld 
staat hier de doodstraf”, zegt 
Stephan. Soms zijn het echter de 
beheerders zelf die over de 
schreef gaan. “Laatst werd een 
beheerder met 35 euro op pad 
gestuurd om boodschappen te 
doen. Hij kwam terug met een 
lege boodschappentas en had 
het geld aan drugs uitgegeven.” 
De omgang met geld blijkt niet 
eenvoudig. Het ondersteunende 
kantoor van het NuNN helpt 
daklozen daarom bij het uitsme
ren van hun uitkering over de 
maand en het inlossen van uit
staande schulden.
Soms lijkt het NuNN net een stu
dentenhuis. Bij het bereiden van 
het eten vormt de keuken een 
centrale ontmoetingsplek waar 
de gesprekken snel omschakelen 
van diepe ernst naar joligheid. 
“Wij halen graag grappen met 
elkaar uit”, zegt Stephan. Hij en 
Ruud vertellen lachend hoe ze 
de bewoners eens de stuipen op 
het lijf joegen door te beweren 
dat er een drugstest afgenomen 
zou worden en dat betrapte ge
bruikers het pand moesten 
 verlaten. “De meesten raakten 
totaal in paniek, ze probeerden 
hun buisje te vullen met de 
 urine van een ander die geen 
drugs had gebruikt.” 
“Weet je wat het grootste ver
schil is met een studentenhuis?”, 
vraagt Ruud. “Dat het hier wel 
schoon is. Ik ben vaak in studen
tenhuizen geweest en daar is het 
smerig hoor! En ook bij vrouwen 
hé, daar vergis je je in!” Voor de 
bewoners van het NuNN is het 
naleven van het rooster juist een 
grote houvast. 

En dan is het eten klaar en 
wordt het naar de gemeenschap
pelijke ruimte gedragen. De bin
nen gedruppelde gasten wach
ten in een rij voor de tafel waar 
Henk de borden opschept, om 
vervolgens aan te schuiven aan 
de lange eettafel. Daar zitten ze 
naast elkaar maar in zichzelf ge
keerd te eten. Rode kool met 
 appel, gekookte aardappelen, 
 gestoofd rundvlees en een bord 
volle vla toe. In totaal heeft de 
maaltijd één euro en veertig 
cent per persoon gekost. 

Tekst: Jaap Godrie
Fotografie: Joris Ruigewaard

Ruud Stephan Henk
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serie

Ze waren de bewoners van ‘het meest bijzondere studenten-
huis van Nederland’ volgens NRC Next: Maartje, Mek, Juul, 
Vera, Ploni en Inge van vrouwenstudentenhuis ‘de Hugo’. Vox 
bracht dit collegejaar hun verhalen. In de laatste aflevering: 
over geld, miskopen en rijkdom. 

De meiden van Nederlands 
meest bijzondere studentenhuis

DEEL 4    ➔

Inge

Maartje

Mek

Juul

Vera

Ploni



Inge (23)
Wat verdien jij over tien jaar?
“Ik studeer psychologie, maar 
heb nog geen flauw idee in wel
ke richting ik straks wil afstude
ren. Wat verdienen psychologen 
eigenlijk? Dat zal toch een aardi
ge boterham zijn? Zo ja, dan wil 
ik wel een ranch in Texas. Én 
een grachtenpand in Amster
dam. Kortom: ik heb nog geen 
idee hoe de toekomst eruit gaat 
zien. Als ik maar veel van de 
 wereld kan zien en me niet hoef 
te vervelen.”
Rijke man of eigen carrière?
“Mijn vriend wordt ook psycho
loog, maar ik heb geen vent no
dig. Ik verdien mijn eigen geld.” 
Heb je wel eens een miskoop 
gedaan?
“Ik heb een gigantische 
schoenentic. Ik draag nóóit hak
ken, maar ik heb wel vijf paar. Ik 
beschouw ze niet per se als mis
koop, want ik vind ze leuk staan 
in mijn kast.” 
Spaar jij?
“Ik heb een spaarrekening waar 
ik niet aan kom. Van dat geld wil 
ik een half jaar studeren in Ame
rika of een wereldreis maken. 
Op dit moment spaar ik niet. Ik 
heb net mijn bijbaan opgezegd 
om me volledig op mijn studie 
te concentreren, want ik ben 
aangenomen voor het Honours 
Programma.”

Mek (29)
Wat verdien jij over tien jaar?
“Eind augustus ga ik samenwo
nen met Alessandro in Bologna. 
Die beslissing is net genomen. 
Afgelopen week had ik er mijn 
eerste sollicitatiegesprek, voor 
een baan als docent Engels. Het 
was eng om daar te zijn: waar 
ben ik aan begonnen? Ik móét 
werk hebben in Bologna: het 
 leven is er duur. En als starter 
verdien je soms alleen een soort 
stagevergoeding. Misschien ben 
ik over tien jaar voor mezelf 
 begonnen, dat is een droom.  
Ik denk er ook over om snel Ita
liaans te leren en het bedrijfs
leven in te gaan. Alles ligt dus 
open. Ik concentreer me nu op 

een jaar proberen in Italië. Na
denken over een langere termijn 
kan ik nog even niet handlen.” 
Wat is de duurste aankoop die je 
ooit deed?
“Een cursus docent Engels, om 
in Italië aan het werk te kunnen. 
En ik heb eens een veel te duur, 
chique jurkje gekocht. Prachtig, 
maar totaal onpraktisch. Ik 
neem me telkens voor het aan te 
trekken als we gaan stappen. 
Maar als de andere meiden dan 
in spijkerbroek en op gympen 
verschijnen, gaat het toch weer 
terug in de kast.” 
Rijke man of eigen carrière?
“Een léuke carrière. Geld doet er 
niet toe. Hoewel daar best een 
rijke man bij mag. Alessandro is 
voorlopig niet rijk. Ik zie poten
tie, maar ’t is ook een dromer. Ik 
houd hoop!”
Welke huisgenoot wordt het 
rijkst?
“Ik zie geen van ons later in een 
patserige villa wonen. Zo zitten 
we niet in elkaar. Misschien 
wordt Juul ooit een topchirurg 
en gaat ze veel verdienen. 
 Misschien komt Vera ver in het 
bedrijfsleven: ze is een harde 
werker. En Inge zie ik trouwen 
met een rijke man. Niet dat ze 
daarop uit is, maar ik zie het 
plaatje voor me.”

Juul (23)
Wat verdien jij over tien jaar? 
“Ik heb geen flauw idee, maar ik 
denk wel bovengemiddeld. Ik 
word waarschijnlijk gewoon arts, 
als er tenminste niets tussen
komt, maar ik weet nog niet 
welk specialisme ik ga doen.” 
Heb je een studieschuld?
“Nauwelijks. Het laatste jaar van 
mijn studie zal ik moeten bij
lenen, maar dat heb ik snel terug
betaald. Mijn ouders hebben tot 
nu steeds mijn collegegeld be
taald.”
Rijke man of eigen carrière? 
“Dan ga ik voor carrière. Ik wil 
liever zelfstandig zijn en gewoon 
een leuke echtgenoot krijgen. Of 
hij rijk is maakt mij niet zoveel 
uit.” 
Wie is het gierigst?

“Ik ben altijd bang dat ik dat zelf 
een beetje ben. Ik ben regelma
tig blut, koop dan ook nauwe
lijks iets voor mezelf. Iedereen 
heeft wel eens een periode dat 
‘ie minder te besteden heeft. 
Maar ik ben dan altijd bang om 
gierig over te komen.”

Vera (24)
Wat verdien jij over tien jaar?
“Ik word financieel gezond, met 
een goede baan en een eigen huis 
in een Brabants dorpje. Ik heb al
tijd in Australië willen wonen, 
maar ik heb onlangs een leuke 
man ontmoet. En hij is honderd 
procent Nederlands. Misschien 
wil hij mee naar Australië. We 
hebben het al over het openen 
van een surfschool gehad. Ik 
 geloof dat ik een maatje heb 
 gevonden, met wie ik zulke toe
komstdromen kan delen.” 
Rijke man of eigen carrière?
“Ik zorg voor mezelf. Nu al. Dat 
moet mijn man ook kunnen. Het 
maakt me niet uit of hij stin
kend rijk is of een hardwerken
de bouwvakker, als hij maar niet 
financieel afhankelijk is van 
mij.” 
Spaar jij?
“Nu voor de afrekening van mijn 
creditcard: ik ben net terug van 
een vakantie in New York. Ik 
spaar ook om opnieuw op reis te 
gaan naar Australië. En voor alle 
reisjes die er nog tussen komen. 
Al mijn geld gaat op aan reizen. 
Dat doe ik nou eenmaal het 
liefst.”

PlonI (18)
Wat verdien jij over tien jaar?
“Ik studeer politicologie, maar ik 
wil niet de politiek in. Het be
drijfsleven trekt me ook niet. 
Geen flauw idee wat ik over tien 
jaar doe, maar ik verwacht niet 
dat het vetpot wordt. Geef mij 
een huis met een tuintje, waar 
ik bloemen en aardbeien kan 
kweken, waar ik een konijn kan 
houden en ik ben tevreden.” 
Heb je wel eens een miskoop 
gedaan?
“Ik heb een kast vol miskopen. 

In de uitverkoop van de H&M 
koop ik standaard spuuglelijke 
truitjes, in de illusie dat ze nog 
een keer van pas komen. Dat is 
nooit zo. Laatst kocht ik een 
paarse broek die ik zwart dacht 
te kunnen verven. Nu is ‘ie paars 
met zwart gevlekt. Nooit gedra
gen natuurlijk.” 
Spaar jij?
“Ik geef liever uit. Vooral aan 
eten. Ik geef niet zo om geld en 
ik spaar het dus niet op. Mocht 
ik op een dag onverhoopt rijk 
worden, dan is dat mooi, maar 
ik wil vooral gewoon kunnen 
blijven doen wat ik wil. Dan ben 
ik dik tevreden. Nu wil ik een 
zeilpak kopen, dus daar spaar ik 
even voor.” 

MaartJe (23)
Wat verdien jij over tien jaar?
“Ik heb vorige week de kopoplei
ding leraar pedagogiek afgerond. 
Ik hoop dat ik een dag of drie, 
vier in het onderwijs aan de slag 
kan. Daarnaast wil ik voorlopig 
mijn bijbaan in een lunchcafé 
aanhouden. Ik heb ’t daar zo 
goed naar mijn zin. Op een dag 
ga ik nog eens terug de hulp
verlening in: ik heb tenslotte 
SPH gestudeerd. Rijk zal ik niet 
worden, maar dat is niet belang
rijk. Als ik er maar blij van 
word.” 
Waar geef jij het meeste geld aan 
uit?
“Ik ben niet van de luxe of im
pulsieve aankopen. Doe mij 
maar tweedehands: meubels, 
kleren, ik vind het allemaal 
leuk. Mij zul je niet snel met de 
laatste gadgets zien lopen.”
Spaar jij?
“Met bijbaan én stagevergoeding 
kan ik nu sparen. Ik houd altijd 
wel wat over aan het eind van de 
maand. Heb nog nooit met een 
tientje de laatste week door hoe
ven komen.” 

Tekst: Bregje Cobussen
Foto: Erik van ‘t Hullenaar

Neem volgende maand afscheid van de 
meiden van ‘de Hugo’ in de laatste repor-
tage, die verschijnt op www.voxlog.nl.
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special

8-DAAGSE REIS DOOR
HET RIJK VAN NIJMEGEN

ZOMERKNALLER

e52,- 

Dag 1: The City
Onze eerste dag beginnen we met een historische stadswandeling door de oud-
ste stad van Nederland. Eerste pleisterplaats is Mariënburg, waar ooit een middel-
eeuws klooster stond. Alleen de kapel is blijven staan, op ZEER bijzondere wijze 
verenigd met de moderne omgeving, zoals arthouse Lux. Via het Kelfkensbos en het 
Valkhof (vergeet ook museum het Valkhof niet – plus de 15de-eeuwse Belvedère) 
lopen we over de Veerpoorttrappen en steken door via de Vleeshouwerstraat naar 
de Lage Markt. Van daaruit lopen we langs de Stevenskerk en de Latijnse school 
naar de Grote Markt met het Waaggebouw. Verderop ligt het oude stadhuis met 
haar INDRUKWEKKENDE gevel. 
De lunch nuttigen we in het SCHITTERENDE Kronenburgerpark, gelegen tegen de 
15e en 16e eeuwse stadswallen en aangelegd in 1880 in Engelse landschapsstijl. 
De dertig meter hoge Kruittoren is in 1425 gebouwd als verdedigingstoren. GENIET 
van de flora en fauna in het park. 
’s Middags is het tijd voor shopping in de Lange Hezelstraat, de oudste winkel-
straat van Nederland, of de Van Welderenstraat met allerlei speciaalzaken die je 
NERGENS ANDERS ziet. Een staaltje moderne stedenbouw vinden we in de Mariken-
straat, een winkelstraat op twee niveaus. 
’s Avonds melden we ons bij een van de vele GOEDKOPE eetgelegenheden in de 
stad, zoals Donatello’s (pizzeria), Funkenstein (kaasfondue voor 8 euro) of de Plak. 
Voor een drankje ’s avonds gaan we naar het Eurocafé, waar bier, wijn en frisdrank 
slechts 1 euro kosten. 

Je hoeft niet ver weg op 
vakantie om het leuk te 
hebben. Want Nijmegen 
biedt cultuur, historie, 
natuur en shopping-
fun. Kortom: de ideale 
mix voor een gevarieer-
de 8-daagse reis. 
Geschikt voor jong 
en oud, arm en rijk. 
Nu slechts 52 euro! 
We lijken wel gek!!

Tekst: Bregje Cobussen, Diane 
Essenburg en Lieke Steijvers
Fotografie: Erik van ‘t Hullenaar

TIP: In de Mariënburgkapel biedt 
het Huis van de Geschiedenis 
een expositie over de geschiede-
nis van de stad. Geopend op 
 di-vr van 11.00 tot 17.00. 
KOSTEN: e0,-! (exclusief lunch, 
avondeten en onze persoonlijke 
shopping-spendings)

INFORMATIE: 
• De historische stadswandeling 
 is te downloaden op nijmegen.nl.
• Eurocafé - Wintersoord 26
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Dag 2: van Ooijpolder tot sneak preview
In de ochtend fietsen we door de Ooijpolder en de Millingerwaard. Twee natuur-
gebieden met PRACHTIGE landschappen. Én er is nogal wat wild te zien. Tussen 
Nijmegen en Millingen lopen ongeveer 160 Poolse Konikpaarden en 120 Schotse 
Galloway-runderen. Met een beetje geluk zien we één van de TIENTALLEN reeën of 
één van de bevers die in de ooibossen en moerassen zwemmen. Vogels spotten 
kan hier ook: van de grote zilverreiger tot de zwarte stern. 

Fiets de route linksom. Halverwege stoppen we even bij de Millinger Theetuin: 
een ROMANTISCHE, mediterrane tuin, met meer dan duizend verschillende plan-
ten. Voor vijf euro maken we er een rondje en krijgen er bovendien een drankje bij. 
We vervolgen de route tot aan het GROTE terras van hotel/restaurant/huiskamer-
café Oortjeshekken waar we van een kleine lunch genieten. Na de lunch maken 
we de oversteek naar de tegenovergelegen Bisonbaai. Daar brengen we de mid-
dag door op het strand of in de plas. We letten goed op waar we gaan liggen, want 
de Bisonbaai heeft ook een naaktstrand. 

Tegen de avond fietsen we terug naar 
Nijmegen, waar we voor het diner aan-
schuiven bij eetcafé Funkenstein in de 
Lange Hezelstraat. Dit eetcafé heeft al-
tijd een kleine TIEN hoofdgerechten op 
de kaart, waarvan een deel vlees, een 
deel vis en een deel vegetarisch. Een 
hoofdgerecht is er vanaf acht euro. 

Na het eten gaan we nog naar LUX voor 
de sneak preview om 22.00 uur. Een 
kaartje kost SLECHTS vijf euro.

KOSTEN: e10,- 
(exclusief lunch, avondeten)

INFORMATIE: 
• De fietsroute is te downloaden  
 via www.lekkerfietsen.nl (kies  
 themaroutes – Ooijroute)
• www.millingertheetuin.nl
• www.oortjeshekken.nl
• www.funkenstein.nl
• Sneak preview in Lux: 
 www.lux-nijmegen.nl

Dag 3: Duits eten en Nijmeegse drank 
We doen een dagje buitenland met de draisine, een klein railvoertuig waarmee we 
HEERLIJK kunnen fietsen over een verlaten treintraject tussen Groesbeek en 
 Kranenburg. Sinds 1991 is er geen treinverkeer meer over de rails gegaan. Onder-
weg ontdekken we een bijzonder grensgeval met het UNIEKE uitzicht op de Duits-
Nederlandse grensregio. De 5,5 kilometer leggen we in ongeveer 40 minuten af. 
Voor vijf euro (dagkaart) gaan we vervolgens met de bus naar Kleef voor een 
 bezoek aan Museum Kurhaus, een museum met beeldende kunst. Vervolgens ge-
nieten we van de GEWELDIGE Kleefse tuinen rondom het museum: dit parkland-
schap met Hollandse en Italiaanse invloeden is ontworpen door Johan Maurits van 
Nassau in 1647. De tuinen lijken tot aan de horizon te lopen en ‘spelen’ met 
 perspectief. Door aanpassingen in de achttiende en negentiende eeuw zijn er ook 
Engelse, ROMANTISCHE tinten en kronkelpaadjes te vinden. 
Na de wandeling is er in het centrum 
van Kleef gelegenheid te winkelen en te 
dineren. We moeten ABSOLUUT een kijk-
je nemen in drankwinkel Trinkgut. Die 
winkel staat bekend om de GOEDKOPE 
alcoholische dranken: dat wordt drank 
inslaan! Om ongeveer 18.00 uur stap-
pen we in de bus naar Kranenburg, waar 
de draisine klaarstaat voor de terugweg 
naar Groesbeek.
Eenmaal in Nijmegen moet de Duitse 
nasmaak weggespoeld worden met iets 
TYPISCH Nijmeegs: in de cultureel pret-
tig gemixte wijk Bottendaal schenken 
vier cafés het HEERLIJKE Bottendaalse 
biertje Botterik. Sinds 2004 te bestellen 
bij Maxim, de Kluizenaar, Hooglandt en 
de Kroeg. 

TIP: Goedkoop avondeten kan  
in Duitsland natuurlijk met  
Bratwurst en Sauerkraut. 
KOSTEN: e18,- (exclusief avond-
eten en drankje in Bottendaal)

INFORMATIE: 
• Draisine: e10,- pp, vertrek: 
 9.00 uur, meer op 
 www.grenzland-draisine.eu
• Museum Kurhaus: e3,- (student) 
 e5,- (niet-student), meer op 
 www.museumkurhaus.de
• Maxim: Burghart van de 
 Berghstraat 87
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Dag 6: Nijmeegse heuvels, Duitse grens 
en illuster café
De Zevenheuvelenweg! Vandaag ervaren we het BLOED, ZWEET EN TRANEN van 
de tienduizenden Vierdaagsewandelaars die op de derde dag van de Nijmeegse 
Vierdaagse de ‘Koninginne-etappe’ afleggen. 
Maar we zien meer. Vandaag lopen we een PITTIGE rondwandeling van 16 kilome-
ter, ten oosten van Nijmegen tegen de Duitse grens. We lopen door beuken bossen, 
langs weitjes met PRACHTIGE vergezichten, kuieren over boerenpaden en bedwin-
gen FLINKE heuvels. We starten in Beek-Ubbergen, waar we met de bus naartoe 

gaan. We bedwingen de Duivelsberg, 
 lopen de Zevenheuvelenweg door het 
Groesbeekse bos en het Louisedal. 
Boven op de Duivelsberg lunchen we 
voor zeven euro met een pannenkoek bij 
restaurant De Duivelsberg, het oor-
spronkelijke boerderijtje (en later her-
berg) met haar rood, groen en wit 
 gekleurde luiken in Oudhollandse stijl.
We bezoeken kort het schilderachtige 
Berg en Dal en nemen dan de bus terug 
naar Nijmegen. In de Houtstraat maken 
we kennis met een van Nijmeegs meest 
ILLUSTERE cafés: café Samson. Het 
 café bekleedt een TROTSE vijftiende 
plek in de café-toptien van Nederland en 
zit sinds de jaren vijftig in deze straat. 
We doen ons tegoed aan een BONTE 
verzameling speciaalbieren. 

Dag 4: Terras - wijngaard - terras
We worden RUSTIG wakker met een ontbijt op het terras van café de Blonde Pater 
in de Houtstraat, INCLUSIEF krantje en koffie. Intussen bellen we even met John en 
Virginie Grutters van Wijngaard de Plack, om een afspraak te maken.
’s Middags fietsen we naar deze wijngaard in Groesbeek. De eigenaars van deze 

biologische wijngaard geven op afspraak 
GRAAG een rondleiding en aansluitend 
mogen we proeven van de Cuvee Meden 
en de Regent Barrique. 
’s Avonds eten we op de Grote Markt in 
bier- en eetcafé Camelot. Hoofdgerech-
ten vanaf een kleine negen euro. Blijf na 
het eten LEKKER hangen op het terras, 
met één van de speciale bieren die 
 Camelot op tap heeft. 

Dag 5: Valkhof & Valkhof, water & sterren
Een culturele dag met een exotisch tintje vandaag. ’s Ochtends staan we vroeg op 
voor de ‘Valkhofexperience’, een WONDERLIJKE kijkervaring van museum het 
Valkhof. Keizer Trajanus naast Jan Cremer, een 17e eeuws portret van Petrus 
 Canisius naast Ruud van Empels ‘World 7’ uit 2005. 
De meegenomen lunch nuttigen we in een van de OUDSTE stadparken van Neder-
land: het Valkhofpark, pal naast het museum. Aangelegd aan het einde van de 18e 
eeuw op en rond de resten van de Valkhofburcht. INCLUSIEF veel oudere ruïnes:  
de Barbarossaruïne uit 1150 en de Sint Nicolaaskapel uit 1030.Tijdens de Vier-
daagsefeesten is het Valkhofpark toneel van de Valkhofaffaire, een cultureel 
 festival. De MYSTIEKE sfeer van dit park komt tijdens het festival FANTASTISCH tot 
zijn recht. De fanatiekelingen beklimmen de trap naar het Hunnerpark, met de 
Belvedère en uitzicht op het bloemenwapen van Nijmegen. 

Na de lunch vertrekken we naar het 
Waalstrand voor een EXOTISCHE mid-
dag on the beach. Hoewel de Waal zelf 
niet geschikt is om in te zwemmen 
 vanwege gevaarlijke stroming en 
scheepvaart zijn de Waalstrandjes een 
FANTASTISCHE plek om te vertoeven. 
We gooien onze handdoeken op een van 
de vele zandstrandjes langs de rivier en 
stoken tegen zessen de BBQ goed op. 
Als het begint te schemeren gaan we 
sterren kijken bij het Ruimtevaart- en 
sterrenkundecentrum Saturnus. De rust 
en uitgestrektheid van het onmetelijke 
heelal laten ons HEERLIJK slapen.

TIP: Iets buiten de route bij 
Beek-Ubbergen staat een 500 
jaar oude tamme kastanje met 
een stamomtrek van 8,5 meter. 
Op bijzondere dagen schijnen 
hier kabouters rond te huppelen, 
vandaar de naam ‘Kabouter-
boom’. 
KOSTEN: e1,95 (exclusief pan-
nenkoek, avondeten en drankje 
in Samson)

INFORMATIE:
• Wandeltocht: N70 natuurroute, 
 e1,95 bij VVV Beek. Startpunten 
 te zien op n70.nl
• Restaurant de Duivelsberg: 
 Duivelsberg 1, Berg en Dal

KOSTEN: ongeveer e0,-, exclusief 
ontbijt, avondeten en terrasbezoek

TIP: Vanaf de rand van het Valk-
hofpark heeft u een schitterend 
uitzichtpunt over de Waal en de 
wijde omgeving van Nijmegen. 
KOSTEN: e9,50 (exclusief mee-
genomen lunch en bbq)

INFORMATIE: 
• www.blondepater.nl
• www.wijngaarddeplack.nl inclu-
sief routebeschrijving
• www.cafecamelot.nl

INFORMATIE:
• Valkhofexperience: e7,- 
 Kelfkensbos 59
• Ruimtevaart- en sterrenkunde-
 museum Saturnus: e2,50, 
 Krekelstraat 10

ZOMERKNALLER
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Dag 8: kamperen, zwemmen en barbecueën
Dicht bij Berg en Dal in het Rijk van Nijmegen ligt minicamping Wylerberg. Dit is 
dé kans om kennis te maken met het leven op de boerderij. Om half elf zetten we 
de tenten op. Gelukkig is er stroomvoorziening op de ROYALE kampeerplaatsen en 
iedereen mag GRATIS de koelkast gebruiken. 
Met slechts een kwartiertje lopen komen we bij het Wylerbergmeer. Eerst wande-
len we nog over heuvels en door dalen, door bossen en langs weides – via een 
 vaste wandelroute. Afhankelijk van het weer blussen we vervolgens af in het HEER-
LIJKE, kwalitatief goede water en gaan we zonnen op het zandstrand of een van 
de ligweiden. 

Bij het Wylerbergmeer is het mogelijk te 
barbecueën. Aan het einde van de mid-
dag lopen we daarom gezamenlijk naar 
de supermarkt om vlees en andere be-
nodigdheden in te slaan. Rond zeven uur 
worden de kolen aangestoken. Wanneer 
het vuur gedoofd is lopen we terug naar 
de camping, waar we naborrelen op 
 deze LAATSTE avond van de reis.
De ochtend erna gaat iedereen zijn ei-
gen gang. De camping moet om 14.00 
uur verlaten zijn, anders zijn de extra 
kosten voor eigen rekening.

Dag 7 iPhone, Bridge to bridge en stadspark
Zondagochtend gaan we op stap met iPhone of andere smartphone. De GRATIS 
 applicatie Layar Reality Browser verzorgt alle benodigde informatie van INTE-
RESSANTE kunstwerken op onze route.
Om 14.00 uur verzamelen we voor de Sint Stevenskerk. Deze kerk met zijn toren, 
met zowel Romaanse als Gotische bouwstijlen, beheerst al EEUWENLANG het 
 silhouet van de stad. Anno 1273 begon de bouw ter ere van Albertus Magnus, wij-
bisschop van Keulen. Bij het bombardement in 1944 is een groot gedeelte van de 
kerk verwoest, waarna een restauratie ervoor moest zorgen dat de buitenkant er 
weer precies zo uitzag als in 1604. Wie de 67,25 meter hoge toren beklimt, krijgt een 
SCHITTEREND uitzicht over de stad Nijmegen, de Waal en de groene omgeving. 
Een rustige middag volgt met een ontspannen wandeling over de twee bruggen 
die de stad rijk is: de Waalbrug en fietsbrug Snelbinder. Vanaf de Snelbinder heb-
ben we een UNIEK fotomoment op de stad. Eenmaal aan de overkant wandelen we 
een half uurtje over de BERUCHTE Oosterhoutsedijk, een traditioneel ZWAAR stuk 
van de Nijmeegse Vierdaagse. Net als de Vierdaagselopers steken we nog een keer 
de Waal over om te eindigen in het centrum van Nijmegen. 

Vervolgens doen we boodschappen in 
de supermarkt. We gaan namelijk 
 OUDERWETS picknicken in het Kronen-
burgerpark. LEKKER genieten van 
 ZOMERSE salades, fruit en stokbrood en 
natuurlijk GENOEG te drinken om de 
avond door te komen. 

KOSTEN: e4,- (exclusief koffie op 
Koningsplein en avondpicknick)

TIP: Neem een voet- of volleybal 
mee voor een sportief wedstrijdje 
bij het strand.
KOSTEN: Camping: e4,50 per 
persoon en e4,- per tent. Overige 
kosten: barbecue en drank.

INFORMATIE:
• Sint Stevenskerk, e4,-, zie ook 
www.stevenskerk.nl

INFORMATIE:
• Minicamping Wylerberg: Oude 
Kleefsebaan 427, Berg en Dal, 
www.minicamping-wylerberg.nl

DIT MAG JE NIET MISSEN!
1. Het groen, de vijver en de toren van het Kronenburgerpark.
2. De Waalkade met de vele eetcafés met  terrassen en uitzicht op 
 voorbijvarende schepen.
3. De Mariënburg, met oude kapel en Arthouse Lux.
4. Het besiendershuis; het oudste huis van de stad.
5. De Hezelstraat; de oudste winkelstraat van Nederland.
6. Het oude stadhuis, uit 1553.
7. Bij periodes van hoog water: de hoogwatervrije steiger voor een prachtig 
 uitzicht over de Waal.
8. De bedriegertjes op het Koningsplein.
9. Stadsbrouwerij de Hemel.
10. De Sint Stevenskerk en de Sint Stevenstoren

BUDGET
TIP 4

VANG WORMEN
Vang een paar wormen en zet  

ze aan het werk als je persoonlijke compos-

teurs. Waarom nog organisch afval in je dure 

vuilniszak stoppen als je er ook gratis compost van kan maken, 

lekker goedkoop voor in de plantenbak. Wormen tik je gratis uit 

een grasveld. Stop ze in een bakje met wat krantenpapier en je 

gft-afval. Binnen een week hebben ze er compost van gemaakt. 

Via de site nyccompost.org kun je alle tips nalezen. 
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de beste tactiek – hoewel vrien-
delijk en onschuldig kijken ook 
geen kwaad kan. Mensen direct 
aanspreken bij tankstations 
werkt helemaal goed. Dat brengt 
ons in de laatste rit bij Jan, een 
46-jarige Vlaming. Hij denkt 
 erover om naar Parijs te gaan, 
maar dan moeten wij de snel-
wegtol betalen. Onze blikken 
kruisen elkaar: wegrennen of 
het aanbod van de kaalgescho-
ren man met metal-jasje aanne-
men? Onze achtste en laatste lift 
wordt een feit. Het is wel even 
slikken wanneer Jan bijna on-
middellijk vertelt over zijn weg-
gelopen vrouw en celbezoekjes. 
“Van de flikken moest ik kalme-
ringsmiddelen gebruiken.” Wat 
hij in Parijs gaat doen? Jan haalt 
zijn schouders op: “Naar de hoe-
ren misschien.” 
Na de enigszins schokkende 
openbaringen praten we onge-
dwongen over koetjes en kalfjes. 
“Er zitten waarheden in de ver-
halen die ik jullie vertel, maar 
ook veel onwaarheden”, onthult 
Jan. Uiteindelijk lijkt hij vooral 

UITDAGING 1 

In 1 dag liftend
naar Parijs

euro

p.p.

Tolweg Frankrijk

Zondagochtend, 9 uur. Amper 
geïnstalleerd in de Dukenburgse 
berm mogen we al instappen bij 
een jongen die naar Oss rijdt. Zo 
begint een reeks korte ritjes, een 
trend die zich doorzet tot aan de 
grens tussen België en Frankrijk. 
Soms voelt het alsof we een 
 eeuwigheid met onze duim om-
hoog staan. In werkelijkheid is 
de langste wachttijd een halfuur. 
Zoals onze chauffeur naar Eind-
hoven zegt terwijl we in zijn 
 rode, bijna antieke Westfalia 
camper plaatsnemen: “Gewoon 
blik op oneindig, uiteindelijk 
lukt het altijd weer.” 
Langs de weg lijkt dat inderdaad 

iemand die vrij geïsoleerd leeft 
en ons gezelschap waardeert. Jan 
trakteert op een kop koffie, trot-
seert zonder mopperen de chao-
tische périférique rondom Parijs 
en zet ons rond 6 uur netjes af. 
 

UITDAGING 2 

Gratis 
overnachten

euro

p.p.

“Sorry, het kan niet.” Daar staan 
we dan voor het Collège néerlan-
daise, met een slaapzakje en ge-
krenkte hoop. In Nederland 
hoorden we al van het Cité Inter-
nationale Universitaire, waar 
buitenlandse studenten huizen. 
Het plan was simpel: aanbellen 
bij de Nederlanders, à la Eddy 
Zoey. “Als we gasten ontvangen, 
moeten we het twee dagen voor-
af aangeven. Wie die regel 
breekt, kan het huis worden uit-

gezet”, vertelt een Nederlandse 
studente. 
Gelukkig heeft ze een gouden 
tip. “De vrouwelijke conciërge 
van een appartementencomplex 
in het centrum verhuurt goed-
kope kamers in haar eigen wo-
ning.” Goedkoop klinkt goed, 
maar wij gaan voor gratis in ruil 
voor klusjes. 
Bij het geïmproviseerde hostel 
doet een kranige grijze vrouw 
open. We hebben misschien een 
vreemd verzoek, beginnen we. 
“Jullie hebben geen geld”, raadt 
madame meteen. Na een korte 
overpeinzing krijgen we een 
stofzuiger aangereikt om de 
vloer van de zesde verdieping 
proper te maken. 
“Nee, jullie hoeven verder niks 
te doen”, zegt de Parissienne 
daarna, ondanks ons aandrin-
gen. Ze grist een stapel kleding 
van het gastenbed en gaat in de 
chaos van haar appartement op 
zoek naar beddengoed. 

Het hoeft niet allemaal voor de 
vuist weg, zo bewijst de website 

reportage

De uitdaging: een reisje naar Parijs met twee 
 overnachtingen én twee avondmaaltijden zónder  
geld uit te geven. De tactiek: een slimme liftstrategie 
en goede online voorbereiding. Resultaat: een kort 
maar  spotgoedkoop tripje naar de Lichtstad. 
Inclusief  spannende ontmoetingen. 

Drie dagen 
PARIJS 

euro

p.p.
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onze gastvrouw, “en dat ging pri-
ma! Je ontmoet zo allerlei leuke 
mensen.” Haar huisgenoot stelt 
zich voorzichtiger op. Marie: 
 “Jeremy en ik hebben een deal. 
Ik mag eens per maand couch-
surfers binnenhalen.” Dat wordt 
anders wanneer hij op vakantie 
is. “Die hele maand zit het hier 
vol!”

UITDAGING 3 

Een gratis avond-
maaltijd scoren

euro

p.p.

McChicken menu

Toegegeven: op dit punt hebben 
we gefaald. Op internet vonden 
wen een restaurant dat op zon-
dag gratis soep zou serveren bij 
bestelling van een drankje. Een 
lange avondwandeling later 
staan we al snel weer buiten de 
deur van het achterbuurtcafé. 

couchsurfing.org – dé sociale net-
werksite om logeerpartijtjes bij 
wildvreemden te regelen. Dank-
zij het systeem waarin leden re-
censies uitwisselen, is duidelijk 
te zien welke potentiële host be-
trouwbaar is. Maar daarmee heb-
ben we nog geen beslaapbare 
bank voor beide nachten in 
 Parijs. We krijgen vooral reacties 
met ‘fully booked’. “Tussen juni 
en oktober ontvangen we zo’n 
vier slaapverzoeken per dag”, 
 beklaagt zich een van onze af-
wijzers.
Voor de maandag alleen hebben 
we wel snel beet: een comforta-
bele slaapbank bij Française 
 Marie (26), die een half jaar in 
Enschede bij een kunstopleiding 
studeerde en daaraan een Neder-
lands vriendje heeft overgehou-
den. “Jullie nationaliteit was 
doorslaggevend toen ik jullie 
verzoek accepteerde”, vertelt de 
jonge designer. Samen drinken 
we rosé en wisselen reisverhalen 
uit. “Toen ik ineens zin kreeg 
om naar Polen te gaan, ben ik 
daar gaan couchsurfen,” vertelt 

“Dat doen we al een jaar niet 
meer.” Helaas is Plan B – reclame 
maken in ruil voor eten – niet 
aan de rug van de chagrijnige 
barman besteed. Bij deze: eet 
vooral níet bij ‘Les Trois Frères’. 
Moe en hongerig eindigen we 
met onze portemonnee in de 
hand bij McDonalds. 
De tweede avond gaan we voor 
de herkansing en bieden couch-
surfing-host Marie aan klusjes te 
doen in ruil voor eten. Dit wordt 
onmiddellijk weggewuifd: “Come 
on… I’m not a hostel!” Kosteloos 
krijgen we een prima homemade 
bloemkoolsoep en rijst met vis 
voorgeschoteld. 

UITDAGING 4 

Terug naar huis 
euro

p.p.

Een stad uitliften is een uitda-
ging, aan de verkeerde kant van 
de stad beginnen ronduit een 

slecht idee. Dat kost ons al gauw 
anderhalf uur, om alsnog in de 
metro richting een ander stads-
deel te eindigen. 
Na onze valse start zijn we ge-
lukkig binnen 20 minuten on the 
road. Nicolas is ’s nachts naar 
 Parijs gereden vanwege een niet 
nader verklaard probleem met 
zijn vriendin. “Alles is gelukkig 
weer in orde hoor, dus ik ga te-
rug aan de studie in Lille.” Muzi-
kaal begeleid door The Doors 
brengt hij ons tot de grens. Van-
af daar loopt alles op rolletjes, 
dankzij onder andere een gepen-
sioneerd echtpaar dat terugkomt 
van vakantie, een jonge theater-
maakster en een Nijmeegse za-
kenman die ons rond 8 uur ’s 
avonds in het centrum afzet. Het 
einde van drie dagen vol onze-
kerheid, avontuur en uiteenlo-
pende ontmoetingen. Bijna- 
gratis vakantie vieren is fun. 

Tekst en beeld: Ruud Vos en 
Anouk Broersma

Liften: hoe moest 
dat ook alweer? 

MAAK EEN BORDJE
Handig voor automobilisten. Geef bij lange  reizen 
niet alleen eindbestemming, maar ook tussen
gelegen steden aan.

VEILIGHEID
Liften met alleen meiden? Alleen doen als je 
 jezelf er veilig bij voelt. Twee jongens leidt moge
lijk tot achterdocht bij bestuurders. De combi 
 jongenmeisje is bon ton. Veiligheidshalve stapt hij 
eerst in, dan de bagage ernaast, waarna zij zich 
erbij voegt. Bij het uitstappen de omgekeerde volg
orde, zodat de automobilist niet plots wegrijdt met 
meisje en/of persoonlijke bezittingen.

UITERLIJK
Oog betrouwbaar, representatief en vriendelijk. 
Een spontane glimlach helpt meer dan een duim.

ALLE BEETJES HELPEN
Misschien komt die betere lift inderdaad 

 binnen vijf minuten, maar het is 
 minder stressvol om in beweging 

te blijven. Wijs korte lifts 
daarom niet auto

matisch af.
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cultuur

Via de brandtrap komt een als kip verklede dronk-
aard naar beneden met een zojuist buitgemaakte 
fles whiskey terwijl in de tuin mensen rustig klet-
sen. Binnen gaat het dak eraf: een groepje meiden 
beklimt de keukentafel en schreeuwt mee met 
 ‘Since you been gone’ en de menigte op de dansvloer 
danst enthousiast. Om zeven uur ‘s ochtends is er 
enkel nog een groep dronken huisgenoten en zes 
vrijgezelle vrienden over die arm in arm meejan-
ken met ‘I wanna know what love is’. Dat is waar ik 
aan denk bij een goed huisfeest. 
Het huisfeest Blue & Delicious doet me aan niks van 
dat alles denken. De bewoners van de Berg en Dalse-
weg 26 omschrijven hun feest als ‘het grootste en 
vetste huisfeest van Nijmegen en omstreken’. 
Grootste kunnen ze wellicht waarmaken: wanneer 
ik rond half elf naar binnen wil ben ik de laatste 
die nog wordt toegelaten. De bewoners gaan over 
op een bezoekersstop omdat de tuin ramvol staat 
met zo’n 250 feestgangers. Vrijwel direct vormt 
zich een lange rij voor de deur. Over de riante ach-
tertuin is een zeil gespannen tegen de regen waar-
door het geheel doet denken aan een festivaltent. 
Op de muren hangen zelfs vluchtplannen. 
Maar een leuk feest is het absoluut niet. Door het 

zeil wordt de tuin veel te warm en de drukte maakt 
dansen onmogelijk – mocht ik al willen dansen op 
de identiteitsloze basdreunen van de dj. Waarom 
niet wat meer hits en vergeten classics? De bezoe-
kers lijken zich niettemin aardig te vermaken met 
het naar binnen werken van voldoende bier om zo 
moed te verzamelen voor een slappe openingszin. 
‘Jeetje, wat is het druk op de wc, zullen wij anders 
samen gaan?’, probeert een jongen. Zelf had ik ook 
graag een biertje gehad, maar de bar staat in het 
warmste gedeelte van de tent en de rij is zo lang 
dat ik liever even wacht. 
Special act van de avond: DJ-duo ‘they call us mister 
Tibbs’ feat. Jasper van Damme op sax. Een Tiësto-
achtige combinatie waarbij de saxofonist soleert op 
de beats van de deejays. Geen slecht optreden, 
maar het huisfeest ontstijgt nergens het niveau van 
een matige en blauwe versie van Sensation White. 
Rond 1 uur komt de verlossing: ‘Iedereen bedankt, 
we moeten helaas de muziek uitzetten, want de 
 politie is aan de deur geweest.’ Na deze mededeling 
loopt het snel leeg. Er ontstaat eindelijk ruimte en 
een frisse wind waait door de tuin. Tijd voor een 
biertje. 

Het grootste 
huisfeest is mislukt

Wat: Huisfeest Blue & Delicious
Waar: Berg en Dalseweg 26, Nijmegen
Entree: 6 euro
Volgend feest: volgend jaar

huisfeest

slecht

matig

aardig

goed

fantastisch

beoordeling

UIT OF
THUIS

Sociologiestudent 
 Mathieu Janssen, 
veelvuldig concert-  
en feestbezoeker plus 
parttime-dj, verkent  
de feesten in de stad. 
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Concerten en bier worden steeds duurder. Gelukkig 
kan de muziekliefhebber thuis gratis muziek luiste-
ren. Popjournalist Alex van der Hulst test de legale 
mogelijkheden. 

Goed, je krijgt er misschien wat virussen voor terug 
die je pas voltooide scriptie wissen op je computer, 
maar met Torrentaanbieders of Rapidshare (waar 
een betaald abonnement loont) heb je wel gratis en 
illegaal muziek. Dus waarom zou je nog 1 dollar be-
talen voor een nummer op iTunes of zelfs 10 euro 
per cd neerleggen? Dat gevaar van virussen kan een 
breekpunt zijn, of anders de slechte bestanden 
waar de muziek maar half of gemankeerd op staat. 
Desondanks zijn er langs illegale weg soms juweel-
tjes van muziek te downloaden, vaak nog voor het 
in de winkel ligt. 
Wie liever de legale weg bewandelt – en daar valt 
genoeg voor te zeggen – kan nog steeds budget-
neutraal de nieuwste en ook oudere muziek beluis-
teren. In plaats van de radio, waar je doorgaans ieder 
uur hetzelfde hoort, gaat menigeen liever zelf op 
zoek naar muziek. Nu Spotify eindelijk in Neder-
land beschikbaar is, kan er eindelijk genoten wor-
den van twintig uur gratis muziek per maand. 

 Spotify heeft, behalve de vreem-
de niches, bijna alle muziek om 
te beluisteren en enthousiaste 
gebruikers spreken van een mu-
ziekrevolutie zoals we die rond 
de eeuwwisseling bij Napster 
zagen. Ongelimiteerd gebruik 
van Spotify, zonder reclames 
tussen de nummers door, kost 

5 euro per maand of 9 euro voor nog meer opties. 
Het is een kwestie van Spotify downloaden en daar-
na kan het luisterplezier gelijk beginnen. 
Honderden uren per maand te beluisteren en geheel 
gratis is de luisterpaal van 3voor12.nl. De muziek-
site van de VPRO ververst de pagina iedere week 
met de nieuwste albums die er een aantal weken 
kunnen worden beluisterd. Ideaal om bij te blijven, 
maar je zit vast aan het aanbod van de VPRO. Wat 
dat betreft is YouTube onuitputtelijk. Je krijgt er 
soms wat stomme beelden bij, maar daartegenover 
staat een immens aanbod uit de muziekgeschiede-
nis. Voor alle nieuwste muziek, voornamelijk van 
goedbedoelende amateurs, kun je bij het gratis aan-
bod op Soundcloud terecht. Langzaam zijn diensten 
als MySpace (nog altijd leuk om nieuwe bands te 
ontdekken) of Last.FM (aardige gerichte radio) aan 
het verouderen. De ontwikkelingen in het (bijna) 
gratis aanbieden van muziek gaan zo snel, dat er 
 iedere maand wel iets nieuws te melden is. Om nu 
te zeggen dat je wel gek bent om nog te betalen 
voor muziek gaat te ver, maar je kunt een flinke 
harde schijf vullen en ook heel goed bijblijven zon-
der een cent te betalen. En dan hoef je nog niet 
eens het  illegale pad op. 

Concert The Gaslamp Killer
De moederneukende Gaslamp Killer 
komt naar Doornroosje. We kunnen  
het niet deftiger maken dan het is, zo 
noemt de man zichzelf met zijn ver-
zengende electro en wild schuddende 
afrohaar. Als onderdeel van de Brain-
feederstal (van Flying Lotus en Daede-
lus) is het ook een van de elektronica-
acts om in de gaten te houden. Muziek 
goed, show goed, man goed. Feest!
Zaterdag 3 juli, Doornroosje, 
23:00 uur

Religie Studieweek mystiek
Van alle wereldgodsdiensten is die van 
Boeddha nog steeds de makkelijkste. 
Geen religie van doodsbedreigingen of 
controverses. Er is immers geen groter 
kwaad dan haat. Als ze allemaal eens zo 
dachten. In de voetsporen van Boeddha 
organiseert het Titus Brandsma Insti-
tuut de studieweek Mystiek. Misschien 
is een week genoeg om verlichting te 
bereiken.
Maandag 5 t/m donderdag 8 juli, 
zie ook titusbrandsmainstituut.nl

Feest Puberpop
Ook al zo oud dat je de 25 bent gepas-
seerd? Genoeg reden om jeugdsenti-
ment te ontwikkelen. Tien jaar geleden 
werd er ook goede muziek gemaakt.  
Of was die muziek van Spice Girls, 
Westlife, Limp Bizkit, Aaliyah en  
’N Sync achteraf toch niet zo 
 denderend? Back to memory lane  
op Puberpop.
Vrijdag 9 juli, De Lindenberg, 
22.00 uur 
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Legaal en gratis 
muziek luisteren

DOEN
OF 
LATEN
TEKST: ALEX VAN DER HULST

BUDGET
TIP 5

GA LEKKER KORT OP VAKANTIE
Van een korte vakantie rust je even-

goed uit als van een lange vakantie. Onderzoek 

van arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica 

de Bloom wijst uit dat een paar dagen in een vakantiehuis op eigen 

bodem een even sterk effect heeft als een wintersportvakantie van 

gemiddeld negen dagen. Dus: laat die dure vakantie maar achter-

wege, kies voor lekker kort en dicht bij huis.

Spotify.com

Luisterpaal 3voor12.nl

Youtube.com

MySpace.com

Last.FM



Master Thesis and PhD Thesis 
Award

International Development

Did you write your PhD thesis or 
a Master thesis in 2009 

in the area of International Development?

For the most interesting Master thesis and 
the most promising PhD thesis, the Amsterdam 

Institute of International Development (AIID) will 
award travel grants.

For the best PhD thesis the award amounts to a 
travel grant of up to € 2,000.

For the best Master thesis a separate travel grant 
will be available of up to € 1,000.

For conditions and more information, visit our 
website at: www.aiid.org

vox-aiid 100614.indd   1 16-06-2010   10:05:11

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.

Gevraagd
Nathalie, 18 jaar,  HAN-studente, 
zoekt een kamer in Nijmegen, 
max. huur is €200,-, heb je een 
kamer of een tip, mail dan: 
n.v.d.weerd@home.nl

Wizkid/nerd om vrouwelijke 
verstrooide professor te  
ondersteunen bij effectiever 
gebruik van Mac en powerbook, 
Iphone,  
Ipod, TomTom, DVD-speler, tv/
radio. Doel: troubleshooten en 
beter  
gebruik maken van mogelijkhe-
den. vonk@psych.ru.nl. Vergoeding 
per uur in overleg.
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Inloopuur iedere woensdag 
tussen 12.30 en 13.30 uur.
Tel: 024 361 00 33 
Email: usr@student.ru.nl
URL: www.ru.nl/usr

De uitslag van de universi
taire verkiezingen 2010 zijn 
bekend: na een slopende 
twee weken verkiezingen 
sleepte AKKUraatd wederom 
6 zetels binnen, SIAM 2. 
 Inmiddels zijn ook de nieuwe 
koepelleden (5 stuks) bekend.

Mede na bemiddeling van de 
USR is er een einde gekomen 
aan de onenigheid tussen 
studentenvereniging Carolus 
Magnus en het Nijmeegs 
Universiteitsfonds (SNUF) 
over de verlenging van het 
huurcontract van de vereni
ging. Onlangs werd er einde
lijk een nieuw huurcontract 
getekend.

De nieuwe raadsleden begin
nen vanaf nu met hun in
werktraject dat o.a. bestaat 
uit het bijwonen van aller
hande vergaderingen en 
overleggen, het bestuderen 
van stukken en het inlezen in 
onderwerpen.

De USR organiseert i.s.m. 
Dienst Studentenzaken een 
infoavond over de nieuwe 
 regeling bestuursmaanden. 
Alle studie en studenten
verenigingen zijn hier uiter
aard voor uitgenodigd! 
Maandag 28 juni, 20:00 
in CC2.

STUDENTENRAAD
ACTUEEL

 

DE RU INTERNATIoNAAL?
De Universitaire Studentenraad 
heeft dit collegejaar als een van de 
speerpunten internationalisering 
gekozen. Zowel het college van 
bestuur als de USR staan hier zeer 
positief tegenover. Om de huidige 
stand van zaken en tevens de mo
gelijke knelpunten te lokaliseren is 
er op facultair en opleidingsniveau 
een enquête afgenomen. Uit de re
sultaten blijkt dat ondanks de hoge 
doelstellingen op het gebied van 
internationalisering van onze uni
versiteit er zaken als taalvaardig
heid van docenten, Engelstalige 
websites en communicatie over  
de verscheidene mogelijkheden 
om in het buitenland te studeren  
of stage te lopen nog voor verbete
ring vatbaar zijn. Daarnaast blijkt 
dat geclusterde vrije ruimte in het 
curriculum door studenten als bij

zonder positief wordt ervaren aan
gezien dit een uitgelezen kans 
biedt voor RUstudenten om naar 
het buitenland te gaan. Al met al  
is er reden te meer om met de re
sultaten van de enquête nog dit 
collegejaar in gesprek te gaan met 
het college van bestuur zodat vol
gend jaar direct begonnen kan 
worden met het verder verbeteren 
van het internationaliseringsbeleid.

HET BSA MoDDERT VooRT..
Er is al veel gesproken over het 
bindend studieadvies (BSA) op de 
RU. Vanaf collegejaar 20112012 
wordt het BSA universiteitbreed  
ingevoerd. Hoewel besloten is tot 
invoering wordt pas aan het begin 
van het komende collegejaar defi
nitief vastgesteld hoe de regeling 
eruit gaat zien op onze universiteit. 
De studentenraad bespreekt daar

om nog dit collegejaar de hoofd
lijnen van het BSA. Er zijn nog altijd 
een fors aantal discussiepunten 
over o.a. het moment waarop dit 
bindende advies uiterlijk  
verstrekt moet worden. Ook wordt 
er gekeken naar alternatieve maat
regelen voor studenten die welis
waar na het eerste jaar geen bin
dend negatief advies krijgen maar 
vervolgens in het tweede jaar wel 
in een studiedip verzeild raken.  
Er bestaan ook zorgen over de  
capaciteit van de studiebegeleiding 
van de RU, een element dat onlos
makelijk verbonden is met het BSA 
en daarom ook geïntensiveerd 
moet worden. Het BSA moet  
immers een strenge maar wel  
studentvriendelijke regeling wor
den die studenten niet onnodig  
dupeert.

Een greep uit 
een jaar USR

DE UNIVERSITAIRE 
STUDENTENRAAD 

STUDENTENRAAD ACTUEEL 
woRDT U AANGEBoDEN DooR

De USR is vaak bezig met zaken 
die niet in één jaar gerealiseerd 
kunnen worden. Het is dan ook 
vaak erg onzichtbaar wat de 
raad in een jaar doet en heeft 
bereikt. Toch is er ook dit jaar 
weer een aantal concrete dingen 
bereikt voor de student, o.a. het 
nieuwe profileringsfonds, ICT 
gemakken, studentenbanen en 
een fitnessuitbreiding. 

De regeling FOndS is vernieuwd: 
de regeling is o.a. aangepast op 
het aantal te verdelen be
stuursmaanden, de versimpeling 
van de procedure, de inschrijving 
(aan de RU i.p.v. DUO) en m.b.t. 
eenmalige/incidentele activiteiten. 
Op het gebied van ICT is het sinds 
dit jaar mogelijk om overal op de 
campus in te loggen op pc’s en is 
er gestart met een test campus
breed kopiëren en printen d.m.v. 
een persoonlijk budget. Dat moet 
de eerste stap zijn in de richting 

van een campuskaart die overal  
op de RU ingezet kan worden. Op 
initiatief van AKKUraatd is onder
zocht of er mogelijkheden zijn  
voor een betere coördinatie van 
studentenbanen. Op dit moment 
worden ideeën verder ontwikkeld 
en met ingang van komend college
jaar moeten deze werkelijkheid  
zijn. Als laatste kunnen we nog net 

voor het einde van het jaar, mede 
n.a.v. een brief geschreven door  
de NSSR, berichten dat de fitness
faciliteiten binnenkort uitgebreid 
gaan worden. Deze concrete voor
beelden geven een beeld van wat 
er allemaal gerealiseerd is, maar 
vormen een klein onderdeel van 
wat er dit jaar is gedaan én is  
bereikt door de studentenraad. 

IL
LU

S
TR

AT
IE

: R
U

U
D

 V
O

S



advertentie

VOXCAMPUS

30

num
m

er 19 • jaargang 10 • 24 juni 2010

Algemeen
IntroductIe eerstejaars studenten
Van 15 t/m 24 augustus maken eerstejaars 
studenten kennis met de universiteit, de op-
leiding, medestudenten en de stad Nijmegen.
www.ru.Nl/iNtroductie

Hanneke janssen MeMorIal PrIze
Scriptiebegeleiders kunnen studenten 
 Geschiedenis en Filosofie van de moderne 
Natuurkunde voordragen voor deze prijs tot 
1 september. de scriptie dient engelstalig te 
zijn en samen met de nominatie van de 
 begeleider te worden toegezonden aan 
 info@snuf.ru.nl t.a.v. drs. P.J. van erp. de 
overige voorwaarden zijn terug te vinden in 
het reglement op www.ru.nl/snuf.

studentenkerk, erasMuslaan 9a
24 juni, 12.30 uur roze lunch
27 juni, 11.00 uur ‘in het voetspoor van 
 Vaclav Havel’. 
27 juni, 17.00 uur cath. Mass english
28 juni van 16 - 18 uur eindejaarsborrel 
voor studenten.
30 juni, 12.45 uur taizéviering
4 juli, 11.00 uur Slotviering ’in het voetspoor 
van Simone weil’. 
4 juli,17.00 uur cath. Mass english
5 juli, 19.30 uur Boeddh. meditatie 
12 juli t/m 8 augustus studentenkerk geslo-
ten. in de maand augustus zijn er zomer-
diensten op zondag om 11.00 uur. 
www.ru.Nl/StudeNteNkerk

PaoG-Heyendael 
25 juni: Hersenletsel en arbeid – een 
moeilijke relatie?
in deze cursus voor bedrijfs- en verzekerings-
artsen, revalidatieartsen, neurologen en 
psychologen staan de re-integratiemogelijk-
heden van patiënten met hersenletsel 
 centraal.
www.PaoGHeyeNdael.nl

soeterbeeck zoMercafés
8 en 27 juli en 18 augustus van 12.45 - 
13.45 uur in de zomermaanden vertellen 
medewerkers over hun tweede passie in het 
leven – naast hun dagelijkse betrokkenheid 
bij hun academische vak. Na hun inleiding 
worden zij geïnterviewd over de oorsprong 
van hun interesse, de betekenis ervan voor 
hun dagelijks leven en voor hun beroep:
8 juli ‘Gek op eten’ met luca consoli
27 juli ‘Gek op popmuziek’ Maarten 
 Steenmeijer
18 augustus ‘Gek op detectives’ Maaike de 
Haardt.
PlaatS: Hal eraSMuSGeBouw.

Globaldebat
28 juni, 20.00 - 22.00 uur Moderne 
 slavernij, nu ook in Nederland! met 
 Benjamin Skinner. Voertaal is engels. 
www.ru.Nl/SP/SkiNNer

PlaatS: luX, MariëNBurG. 

www.ru.Nl/SoeterBeeckProGraMMa

 
 
 

radboud café tIjdens  
IntocHt vIerdaaGse
Op vrijdag 23 juli kunnen medewerkers 
en studenten en alumni van 11.00 - 
17.00 uur vanaf het Radboud Café met 
terras de intocht van de 4-daagse 
 vieren. Het café en terras staan op de 
St. Annastraat ter hoogte van het 
 Bestuursgebouw. Introducés zijn ook 
welkom. Het café en terras zijn te 
 bereiken via de Erasmuslaan of via  
het fietspad langs Comeniuslaan 6. 
Parkeren kan gratis bij het Bestuurs-
gebouw (P6). 

secretarIs stIcHtInGs-
bestuur
Het bestuur van de Stichting Katholieke 
Universiteit heeft met ingang van 1 
juni 2010 mevrouw mr. B. Maat – van 
den Akker (1958) benoemd tot secreta-
ris van het bestuur van de Stichting. 
Sinds 1 januari 2009 was ze al waar-
nemend secretaris. Mw. Maat is sinds 
2001 hoofd van de afdeling Bestuur-
lijke en Juridische zaken. 
www.ru.Nl/PerSBericHteN 

unIversItaIr sPortcentruM
Aanvragen Studentensportkaart  
Om deel te kunnen nemen aan het 
 programma Studentensport van het 
Universitair Sportcentrum (USC), moe-
ten studenten in het bezit zijn van een 
geldige sportkaart, kosten €84,00. 
Aanvragen via de website en vanaf  
1 juni is het ook mogelijk om digitaal 
de sportkaart te verlengen.  
www.ru.Nl/SPortceNtruM/StudeNteNSPort/

deelNaMe

unIversIteItsbIblIotHeek
Openingstijden Centrale Bibliotheek
Van 19 juli tot en met 8 augustus is  
de Centrale Bibliotheek geopend  
van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 - 17.30 uur. De avond- en 
weekend openstellingen vervallen  
in deze periode. Vanaf maandag  
9 augustus zijn de openingstijden weer 
zoals gebruikelijk. Ook de openings-
tijden van de overige bibliotheeklocaties 
op de campus zijn in de vakantie 
 aangepast. 
www.ru.Nl/uBN 

PersoneelsverenGInG 
Pv radboud
Leeskring Nederlandstalig 
2010 - 2011
In het najaar start het programma voor 
de leeskring. De bijeenkomsten begin-
nen om 20.00 uur en vinden plaats in 
de PV-ruimte in het Gymnasion. Tijdens 
de bijeenkomsten worden zes boeken 
besproken. Het zijn zes maandelijkse 
besprekingen, waarvan drie in het na-
jaar en drie in het voorjaar. Zo mogelijk 
worden aan het gekozen boek extra 
activiteiten gekoppeld. Kosten voor 
deelname: €45,-.

Cursussen
PV Radboud biedt op uiteenlopende 
gebieden cursussen aan. Gedurende 
de zomerperiode zijn er geen cursus-
sen. In september starten cursussen: 
boetseren, T’ai chi chuan, Potten-
bakken en Tekenen / Schilderen en 
workshop Groendecoratie. 
www.ru.Nl/PV

unIversItaIr facIlItaIr 
bedrIjf
Aangepaste openingstijden tijdens  
de zomervakantie:
De Refter: van 12 juli t/m 13 augustus 
open van 11.00 – 19.00 uur. Vrijdag 
gesloten vanaf 14.00 uur
Het Gerecht: van 12 juli t/m 16 juli 
open van 11.00 – 14.00 uur. Van 19 juli 
t/m 13 augustus gesloten
Restaurant FNWI: van 12 juli t/m 16 
juli open van 11.00 – 14.00 uur. 
Van 19 juli t/m 13 augustus gesloten
Sportcafé: Gesloten van 10 juli t/m 14 
augustus
Cultuurcafé: Van 5 juli t/m 9 juli open 
van 15.00 – 20.30 uur. Van 12 juli t/m 
10 augustus gesloten. Van 11 augustus 
t/m 13 augustus open van 15.00 – 
20.00 uur
Tandheelkunde: gesloten van 5 juli t/m 
27 augustus
DE café: gesloten van 12 juli t/m 13 
augustus
Campusshop: Gesloten van 19 juli t/m 
13 augustus
Aula: Gesloten van 21 juli t/m 6 augus-
tus
Soeterbeeck: Gesloten van 7 juli t/m 
13 augustus
Huize Heijendael: Gesloten van 19 juli 
t/m 22 augustus
www.ru.Nl/uFB 

Radboud Café

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

•	 Teamleider	afdeling	Collectiediensten (1,0 fte)	interne	vacature	

	 Universiteitsbibliotheek/KDC

•	 Operator/Helpdeskmedewerker	(1,0 fte),	externe	vacature	

	 Universitair	Centrum	Informatievoorziening

•	 Medewerker	Meettechniek	(1,0 fte)	externe	vacature	FNWI

•	 Hoofd	sectie	Juridische	Zaken (0,8-1,0 fte) externe	vacature	

	 Bestuurlijke	&	Juridische	Zaken

* Voor interne vacatures, kijk op www.radboudnet.nl/vacatures
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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  
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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 tijdens 
de introductiemarkt op 16 augustus. 
Prettige vakantie!

29 juni, 10.30 uur promotie mw w. Hammedi 
(Man.wet.) ‘New services screening decision 
making preformance: a screening committee 
cognitive capabilities’. 
29 juni, 13.30 uur promotie mw drs. N. van 
der Meer (religiewetenschappen)‘Believers 
in the universal church. Processes of self-
identification among catholic immigrants of 
african descent in the dutch religious land-
scape’.
29 juni, 15.30 uur promotie mw e. reinisch 
(Soc.wet.)’Processing the fine temporal 
structure of spoken words’.
30 juni, 10.30 uur promotie dhr drs. M.o.  
oti (Med.wet.) ‘Phenotype-guided disease 

BenOemingen
Mevrouw dr. S.A.E. (Sabine) Geurts (Nijme-
gen, 1964) is per 1 juni benoemd tot hoogle-
raar arbeid, stress en herstel (Fac. Soc. wet.) 

OrAties & PrOmOties
28 juni, 13.30 uur promotie mw drs. i.l.c. 
Nieuwenhuis (Med.wet.) ‘Memory consoli-
dation. a process of integration converging 
evidence from MeG, fMri and behavior’.
28 juni, 15.30 uur promotie mw drs.  
G.J. Huisman-de waal (Med.wet.) ‘Home 
Parenteral Nutrition. From prolonging to 
 improving life’.

Terug op het oude nest?“Ja! Ik heb wiskunde gestudeerd aan deze universiteit. Ik was hier ontzettend ge-

lukkig, dus toen een vriendin me deze vacature mailde, heb ik geen moment getwij-

feld. Ook al had ik een hele goede baan. En inderdaad, vanaf mijn eerste werkdag 

wist ik: dit is dé baan voor mij.”Is er veel veranderd sinds je afstuderen?“In mijn eerste jaar waren er 21 inschrijvingen. In de jaren daarna nam dat aan-
tal steeds verder af. Sinds de komst van Klaas Landsman is het flink gaan stij-

gen. Misschien heeft het feit dat het grijze beton plaats heeft gemaakt voor 
het Huygensgebouw ook geholpen. Nu zijn er zo’n vijftig eerstejaars. De 
studie groeit dus flink. De professoren die hier rondlopen zijn nog dezelfde 

als in mijn tijd. Een aantal van hen is intussen met pensioen, maar dat is 
geen reden voor ze om hier niet meer te komen. Tja, wiskunde is een levenswijze.”

Had je niet liever wiskunde gedoceerd?“Ik vind het werk dat ik doe geweldig. Maar soms laat ik me verleiden om het pot-

lood ter hand te nemen, als een student verzucht dat hij een onderwerp niet be-
grijpt.”
Wat is je uitdaging?
“Het bachelorrendement ophogen naar 80 procent. Maak er maar 70 van. Ik vind 

een bruisend studentenleven en de bijbehorende persoonlijke ontwikkeling óók 
 belangrijk.”
En als je niet bezig bent met wiskunde?“Ik ga graag uit met vrienden: eten, de kroeg in of naar de film. Ik tennis, ik 
schaats, zeil en surf. En nu ik niet meer zo lang hoef te reizen naar mijn werk, wil  

ik mijn drumles weer oppakken.”

nieUW
geZiCHt

Naam Ina de Vries (37)

Vorige functie Consultant

Huidige functie Studiecoör-

dinator bij w
iskunde (0,8 fte

)

Sinds 1 mei 2010

investigation using bioinformatics’.
30 juni, 13.30 uur promotie mw drs. e. 
 kolwijck (Med.wet.) ‘Prognostic biomarkers 
in ovarian carcinoma cyst fluid’. 
30 juni, 15.30 uur promotie mw mr. J.B. 
Spath (rechten) ‘Zaaksvervanging’.
1 juli, 10.30 uur promotie dhr drs. o.a.J. 
aarts (Soc.wet.)’religious diversity and 
 religious involvement. a study of religious 
markets in western societies at the end of 
the twentieth centrury’. 
1 juli, 13.30 uur promotie dhr drs. J.d.M. 
otten (Med.wet.)’Breast cancer Screening: 
current performance, mortality reduction 
and side effects’. 
1 juli, 15.30 uur promotie dhr drs. H.P. Bou-
kema (Filosofie) ‘russell’s second paradox, 
a dialectical analysis  of ‘on denoting’
2 juli, 10.30 uur promotie mw l. Menenti 
(Soc.wet.)’the right language: differential 
hemispheric contributions to language pro-
duction and comprehension in context’.
2 juli, 13.00 uur promotie mw ing. d. 
 Hessels (Med.wet.)’the role of Pca3 in the 
diagnosis of prostate cancer’. 
5 juli, 10.30 uur promotie mw drs. r.e.a. 
van der rijken (Med.wet.) ’Neurocognitive 
effects of open-heart surgery in school-age 
children with congenital heart disease’.
5 juli, 13.30 uur promotie mw drs. e. damen 
(FNwi)’the role of the retromer complex in 
receptor trafficking’. 
5 juli, 15.30 uur promotie mw drs. M.M. Nil-
lesen (Med.wet.)’automated segmentation 
in 3d pediatric echocardiographic images’. 
6 juli, 13.30 uur promotie mw drs. e. Peters 
(Soc.wet.)’Friendships in middle childhood: 
links with psychobiology, parenting, and 
peer group functioning’. 
6 juli, 15.30 uur promotie mw H. ashraf 
 (FNwi) ‘development of HVPe process for 
bulk-like growth of Gallium Nitride’.
7 juli, 13.30 uur promotie mw drs. M.G.G. 
Grol (FNwi)’crossing habitat boundaries. 
Mechanisms underlying cross-habitat 
 utilization by reef fishes’. 
7 juli, 15.30 uur promotie mw drs. M.e.P. 
Flecken (letteren)’event conceptualization 
in language production of early bilinguals’.
8 juli, 13.30 uur promotie dhr drs. J.M. 
 Jansen (FNwi)’Functional web applications 
implementation and use of client side inter-
preters’
9 juli, 15.45 uur oratie dhr prof. dr. a.J. Van 
Gool (FNwi)



Jasper (l) en Bram hebben een meditatief
moment naast de burgers.

Oud-bestuursleden Lieke (l) en Jelleke hebben hun
strepen voor Milieuprisma verdiend, zeker na het 
organiseren van een spotgoedkope excursie naar 
de milieutop in Kopenhagen vorig jaar.

Brandende worst

Het bestuur van Milieuprisma, v.l.n.r. 
Martijn, Jasper, Aryan en Thomas.

Tom (l) en Sjors bespreken na de 
voetbalanalyse de BP-olieramp.

Twee oud-besturen op één kussen. Mark 
(Milieuprisma) en Michelle (Beevee).

Bram (l) en Lennard, de een studeert Engels en de ander is
niet eens lid van Milieuprisma maar is wel vaak aanwezig
als er activiteiten met bier worden georganiseerd.

Ruud en Astrid bespreken het vleesgehalte 
van diepvrieshamburgers.

BACKSTAGEVOX
Wat? Eindejaars-bbq van Milieuprisma
Waar? Op het grasveld van Hoogeveldt
Wanneer? Dinsdag 22 juni van 18:30 
tot 20:30 uur

Backstage kun je er goed bijhebben op de barbecue. 
Dol zijn we op huzarensalade, verbrande worstjes 
en lauw bier. En dankzij onze vrienden van Milieu-
prisma laten we amper een ecologische voetafdruk 
achter op het gras van Hoogeveldt. Alhoewel. Er 
belanden gewoon beefburgers uit het vriesvak van 
de AH op de barbecue. We zouden het toch biolo-
gisch houden jongens? “Dat hebben we één keer 
gedaan en toen vielen alle biologische hambur-
gers uit elkaar op de barbecue”, aldus Ruud. We 
knikken glazig. Niet om de schok van deze bio-
industrieburgeronthulling, maar om Ruud, waar 
kennen we die jongen toch van? “Ik stond eerder 
in Backstage in jullie carnavalsaflevering, toen 
was ik verkleed als The Joker.” Is het ze toch 
 gelukt. Net als Geert Wilders wordt Backstage 
 keihard getroffen door een geslaagde undercover-
actie. Ondertussen heeft Martijn plaats genomen 
achter de barbecue. Hopelijk heeft deze penning-
meester van Milieuprisma meer verstand van cen-
ten dan van barbecueën, want het loopt gierend 
uit de hand. Het vuur slaat aan alle kanten uit en 
de vegetarische worstjes worden wel erg ecolo-
gisch verantwoord als ze op het gras belanden. 
Milieuprisma begon ooit als detacheringbureau 
voor milieukundigen, leren we van voorzitter 
 Jasper. Tweeëntwintig jaar later is het de meest 
brede studievereniging van Nijmegen. Er scharre-
len studenten van allerlei studies rond bij Milieu-
prisma. Officieel is het voor studenten milieu-
maatschappijwetenschappen en milieu-natuur-
wetenschappen, maar iedereen met een hart voor 
milieu mag lid worden. “We eten van twee walle-
tjes”, aldus Mark die tijdens zijn bestuursjaar bij 
Milieuprisma de liefde vond bij het bestuur van 
Beevee, de biologen, waar Michelle bestuurslid 
was. En dat terwijl biologen stiekem een beetje 
neerkijken op hun milieubewuste collega’s. Stel je 
voor dat je door biologen nota bene voor een geiten-
wollen sok wordt versleten. De pot verwijt de ketel 
dat ‘ie groen ziet. Terwijl Aryan nog maar eens 
benadrukt dat hij als secretaris het belangrijkste 
bestuurslid bij Milieuprisma is, wordt bij een potje 
voetbal de bal in de spoorkuil geschopt. Met gevaar 
voor eigen leven sleept lid Bram de bal voor zo’n 
malle Limburgse trein weg. En dat had nog fout 
kunnen gaan ook, aldus Aryan. “Als ie wordt geraakt 
is dat als straf omdat hij met milieu-maatschappij-
wetenschappen stopt.” Gelukkig komt alles goed. 
Met goed gevulde buik stapt Backstage in het 
vliegtuig (sorry Milieuprisma) richting zon. Met 
een mojito in de hand wachten we op alle uitnodi-
gingen voor volgend jaar. Proost!  AvdH
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