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 Politiek: wat nou crisis?!
Onze 5 eigen Titaantjes
Wetenschappers zoeken gezag
Filosoof word je zo
Met gestrekt been naar Argus
Banensite voor studenten

Moslims 
onder elkaar
Moslimstudenten emanciperen zichzelf



Ben jij de wiskundige die
straks de markt verovert
met innovatieve ideeën?

© 2010 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Leun achterover, sluit je af en innovatieve ideeën volgen 
vanzelf. Heel belangrijk, want innovatie betekent groei, 
ontwikkeling en vooruitgang. Precies wat we willen bereiken 
voor onze klanten. Deloitte heeft daarom een unieke aanpak 
om huidige en toekomstige business effectief te stimuleren. 
Een intern platform, waarop iedereen zijn ideeën kan delen. 
Ook jij als je straks bij ons werkt. Wij creëren vervolgens 
ruimte om je business case daadwerkelijk vorm te geven en 
succesvol te implementeren. Ook het talent en de ambitie om 
anders te denken en je naast je formele functie als innovator 
te profileren? Kijk voor een voorbeeldcase van TNT op 
werkenbijdeloitte.nl/innovatie

Laat niemand je tegenhouden.
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Coververhaal Moslimstudenten emanciperen zichzelf
de nijmeegse moslimstudentenvereniging vierde vrolijk haar eerste jubileum. ondanks de maat-

schappelijke verharding. en zonder veel universitaire hulp. deze moslims emanciperen zichzelf. 

24
Studenten Titaantjes van nu 
het thema van de 75ste boekenweek is nescio’s titaantjes: over jeugd en idealen. en dus vertellen 

vijf ‘titaantjes’ van nu over hun dromen en idealen. en waar het fout kan gaan. 

20 
Wetenschap is ook 
maar een mening 
Het publiek luistert niet meer naar wetenschappers. 
Of het nou gaat om klimaatvoorspellingen of prikken 
tegen griep en kanker. Nijmeegse onderzoekers 
eisen ruimte voor nuance. 

“Voor je het weet zit je 
als wetenschapper 

bij De Wereld Draait Door”
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Explosieve stijging particulier kameraanbod
Het aanbod van particuliere kamers in Nijmegen is sinds het be-
gin van dit jaar explosief gestegen. Dat meldt Kamernet.nl. In de-
cember had de particuliere kamerverhuurder nog 370 Nijmeegse 
kamers in haar bestand, in januari liep dat aantal op tot 675, een 
stijging van liefst 82 procent. 
| 25 februari 2010 | 

Mercatorgebouw loopt langzaam weer vol
Het Mercator-3 gebouw stroomt langzaam weer vol. Niet met wa-
ter dit keer, maar met spinoff- bedrijven die zich eindelijk kunnen 
settelen in het gebouw. In de nacht van 12 op 13 oktober liep het 
gebouw enorme schade op toen 120.000 liter water uit een nood-
douche stroomde. 
| 24 februari 2010 | 

Hoogleraar hekelt ‘prinsessengedrag’ studenten
In een furieus betoog op de website van politicologie hekelt hoog-
leraar Bob Lieshout het verwende studiegedrag van studenten. 
Lieshout rekent hierin af met de gemakzucht waarmee studenten 
hun studie ondergaan. “Het wetenschappelijk onderwijs is voor 
hen een kwestie van afvinken.”
| 23 februari 2010 | 

   HET HELE BERICHT LEZEN? GA NAAR VOXLOG.NL

“Is dit niet die man die je mail niet 
beantwoordt als je aanhef niet 
‘hooggeleerde heer Lieshout’ is? 
Says it all.”
Felix ‘Hoogleraar hekelt prinsessen-
gedrag studenten’ | 23 februari 
2010 |

“En degene die weigert om studen-
ten te woord te staan wanneer zij 
het vak voor de tweede keer vol-
gen. Tegelijkertijd is hij degene die 

de examencommissie adviseert, 
dus daar stap je als student ook 
niet meer naartoe.” 
Lisa ‘Hoogleraar hekelt prinsessen-
gedrag studenten’ | 23 februari 
2010 |

“Een kampioen wordt na verloop 
van tijd altijd opgevolgd door een 
nieuwe kampioen. De oud kampi-
oen raakt langzaam in de vergetel-
heid. Dat zal Sven Kramer, net als 

Hilbert van der Duin en Jan Bols, 
niet gebeuren. Natuurlijk is de ver-
keerde wissel op het moment zeer 
vervelend voor Sven Kramer, maar 
op de lange termijn levert het hem 
veel meer op dan die Olympische 
titel.”
Nico ‘Webgrazen week 8’: Politics, 
| 26 februari 2010 |

“Je moet welhaast achterlijk zijn 
om puur af te gaan op zo’n stem-

wijzer. Bij mij kwam eruit dat ik  
op de Christenunie moest gaan 
stemmen terwijl dit zo’n beetje het 
andere eind van het politieke spec-
trum voor mij is.”
Stef ‘Dorpspomp: gemeenteraads-
verkiezingen’, | 25 februari 2010 |

 OOK RU-GEREN? 
    GA NAAR VOXLOG.NL

Gespot op

poll
8%

20%

28%
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Kabinetsval: Wie is schuldig!?

14%18%
Bomen staan nieuwbouw campus in de weg
Het gemeentebestuur heeft een forse streep gezet door de nieuw-
bouwplannen van de universiteit. Het voornemen om nieuwbouw van 
de sociale faculteit te realiseren in het bosgebied achter de Thomas 
van Aquinostraat stuit op ernstige bezwaren. 

Het bos is beschermd gebied, waar-
schuwt de gemeente. Het gemeente-
bestuur spreekt van een strook van 
‘cultuurhistorische en ecologische 
waarde’, en roemt het bosje als ‘buffer 
tussen de dynamische universiteit en 
het rustige Brakkenstein’. Afblijven, 
luidt het devies aan de universiteit.
In het bos wil de universiteit ruimte 
maken voor nieuwbouw van de sociale 
faculteit. In een brief waarschuwt  

het gemeentebestuur dat daarvoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk 
is. Een ‘uiterst moeizame procedure’. Bij de actievoerders kan de champagne  
op tafel. 
| 24 februari 2010 | 

Radboud lonkt naar Nobelprijs
Met fysicus Andre Geim haalt de Radboud Universiteit een poten-
tiële Nobelprijswinnaar in huis. Nou ja, in huis. Geim blijft ge-
woon werkzaam aan de Universiteit van Manchester en zal zijn 
gezicht hier maar sporadisch om de hoek steken. Geim wordt bij-
zonder hoogleraar Innovative Materials and Nanoscience. 
| 23 februari 2010 | 

Sterrenwachten in Chili ongedeerd
De Sterrenwachten in Chili waarmee de Radboud Universiteit 
nauw samenwerkt zijn ongedeerd gebleven door de aardbeving. 
Sterrenkundige Paul de Groot was zelf nog in Chili bij de Very 
 Large Telescope (VLT) tot één dag voor de ramp die aan bijna 800 
mensen het leven kostte. “Het is gek om de beelden te zien. Op de 
snelweg die in puin lag, had ik de dag ervoor nog gereden.”
| 2 maart 2010 | 

Balkenende
Bos 
Verhagen

De schuldvraag.... bah! 
Kemkers 
Overig
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Marco Speetjens (foto)
Medewerker studentenzaken
“Ik heb de stemwijzer ge-
daan en ben toen op D66 
uitgekomen. Niet op lijst-
trekker Rob Jetten overi-
gens, maar op iemand die 
ik ken en in wie ik veel ver-
trouwen heb. Ik heb nog wel 
even getwijfeld tussen 
GroenLinks en D66, maar 
ik hoop in elk geval op een 
linkse coalitie.”

Henk van den Heuvel
Projectmanager en senior 
onderzoeker van het Centre 
for Language and Speech 
Technology
“Ik woon in Wijchen, daar 

heb ik op het CDA gestemd. 
In een andere gemeente zou 
ik dat zeker niet doen, 
maar in dit geval wel. Ik 
ken meerdere mensen op de 
lijst en zij komen betrouw-
baar over.”

Moniek Bloks
Student Nederlands recht
“In Arnhem stem ik op de 
PvdA. Deze partij heeft het 
standpunt het station zo 
snel mogelijk af te bouwen. 
Voor mij is dat erg belang-
rijk, omdat ik er in de buurt 
woon en werk.” 

Marit Bruinenberg
Student rechten
“Ik heb me niet goed kun-
nen verdiepen in de Nij-
meegse politiek. Ik woon 
hier pas een week en ben 
dus niet bekend met de lo-
kale standpunten. Natio-
naal stem ik altijd PvdA en 
ik ga er daarom van uit dat 
zij het regionaal ook goed 
doen.”

Janneke
Student pedagogiek
“Vanochtend heb ik iemand 
voor mij laten stemmen met 
behulp van een machtiging. 
Hoewel ik hier op kamers 
woon, sta ik niet ingeschre-

ven bij de gemeente Nijme-
gen en heb ik in Asten 
 (Brabant) moeten stemmen. 
Er is voor mij op de VVD 
gestemd, omdat ik dit lan-
delijk ook zou doen.”

Sander
Student Nederlands recht
“Ik stem op VVD. Dit heb ik 
van thuis uit meegekregen, 
mijn ouders stemmen altijd 
al meer rechts. Daarnaast 
was het ook een afvalrace 
met enkele andere partijen. 
De linkerkant viel voor mij 
bij voorbaat af, door thuis.”

Een vrouwonvriendelijke uitspraak van Lieven 
Hansen, voorzitter van de Moslim Vereniging Nij-
megen (MSV), is het college van bestuur in het 
verkeerde keelgat geschoten. “De vereniging heeft 
een probleem”, zegt universiteitswoordvoerder 
Willem Hooglugt. “Hier zal het college het niet bij 
laten.”

De ophef ontstond tijdens een reportage van 
Campus in Beeld op het lustrumcongres van 
de vereniging, waarbij de tv-verslaggever een 
interview afnam met enkele moslima’s. De 
reporter werd in zijn werk gehinderd door 

College overweegt stappen tegen moslimvereniging
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Hoe hebben de Nijmeegse 
studenten en mede

werkers de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezin

gen beïnvloed? Wij 
stelden de vraag: op wie 

heb je gestemd en 
waarom?

United Netherlands weer 
de beste op Harvard
Op de grootste VN-simulatie ter wereld, 
die in Harvard, heeft de delegatie van 
United Netherlands op 14 februari de 
prijs voor ‘beste buitenlandse delegatie’ 
in de wacht gesleept. Het team, dat zijn 
basis heeft in Nijmegen en voor onge-
veer een derde uit Nijmeegse studenten 
bestaat, speelde dit jaar Rusland, het di-
plomatieke enfant terrible. De afgelopen 
vijf jaar is de Nijmeegse ploeg buiten-
gewoon succesvol geweest bij interna-
tionale VN-simulaties. Zelf organiseert 
Nijmegen ook een ‘Model United 
 Nations’. Die vindt dit jaar plaats op 8 
april. Er worden ongeveer 450 studenten 
uit verschillende landen verwacht.

het MSV-bestuur. “Ik zou überhaupt niet we-
ten waarom je als meisje op televisie zou wil-
len komen”, aldus Hanssen in zijn toelich-
ting. De uitspraak viel verkeerd bij het colle-
ge, te meer omdat rector Bas Kortmann in 
datzelfde congres op 18 februari zo hoog 
 opgaf van de zegeningen van de MSV. Juist 
híer horen jullie thuis, hield Kortmann zijn 
moslimgehoor voor. “Want de Radboud Uni-
versiteit is een emancipatie-universiteit.” 
Welke maatregelen het college van bestuur in 
de richting van de MSV gaat nemen, kan 
Hooglugt nog niet zeggen. “We gaan eerst uit-

zoeken wat er precies is gebeurd.” De moslim-
vereniging zelf geeft geen commentaar. “We 
moeten eerst intern tot een standpunt komen”, 
luidt het daar.
Het aanvankelijk zo voorspoedig verlopen lus-
trumcongres werd na de uitzending hierover 
van Campus in Beeld, op 26 februari, nog ver-
der in diskrediet gebracht. Website GeenStijl 
ontmaskerde de hoofdspreker imam Bahaed-
din Budak vanwege eerdere dubieuze uitspra-
ken in een verkrachtingszaak. ‘Er staat een 
ouderwetse vrouwenhater in Medina a/d Waal 
voor de schoolbanken’, concludeert GeenStijl. 
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nieuws & opinie

Het bindend studieadvies komt er. Ondanks vele bezwa-
ren van de Universitaire Studentenraad houdt het college 
van bestuur vast aan het voornemen om vanaf 2011 de lat 
voor eerstejaars op minimaal 40 ec te leggen. Met de 
plicht om de resterende 20 ec in het tweede jaar te halen. 

Met de invoering van een bindend studieadvies 
staan de universiteiten voor een historische keuze, 
suggereerde De Wijkerslooth in de Universitaire 
Gezamenlijke Vergadering (UGV). “De vrijblijvend-
heid van de continentale universiteiten kan niet 
langer worden gehandhaafd. Wie in Harvard een 
college mist zonder afzegging kan vertrekken. Dat 
staat ons hier over de hele linie ook te wachten. Te 
beginnen met de eerstejaars.”
De vele bezwaren van de studentenraad concen-
treerden zich op de studiebegeleiding. Die zou niet 

altijd aan de maat zijn. Maar De Wijkerslooth wees 
dat bezwaar af. “Meld ons concrete gevallen, dan 
gaan we daar wat aan doen”. 

Bindend studieadvies in aantocht

in de 
media

“Ik zou niet weten waar je zo’n wet vandaan zou moeten halen. Wat moet je dan 
verbieden? Alle hoofddeksels? De hoed van Ronald Plasterk? Dat kan natuurlijk niet.”
Hoogleraar Strafrecht Ybo Buruma ziet niets in het door het CDA en TON voorgestelde capuchonverbod. 

In uw column op de website van 
politicologie ‘Over prinsjes, 
prinsesjes en hun mapjes’ hekelt u 
het verwende studiegedrag van 
studenten. De prinsjes en prinsesjes 
steken hun nek niet uit, ze vinden 
dat het diploma hun rechtmatig 
toekomt. Hoe ernstig is het?
“Je merkt het elke dag weer: studen-
ten zijn van goede wil en dat moet 
volgens hen voldoende zijn. Als je 
laat merken dat je meer van hen ver-
wacht, dat ze bijvoorbeeld eens een 
bibliotheek inlopen of er dingen 
naast lezen, dan snappen ze dat 
niet.”

Hoe zijn de reacties op uw column?
“Ik heb van docenten gehoord dat ze 
het met mij eens zijn. Ik heb ook be-
grepen dat studenten boos zijn, 
maar van hen heb ik niks gehoord.” 

Zijn ze zich anders gaan gedragen 
in de collegezaal?
“Nee, maar dat had ik ook niet ver-
wacht. Zoiets verander je niet zo-
maar. Dit zijn maatschappelijke pro-
cessen. Het heeft te maken met on-
derwijs waarin alles in hapklare 
brokken wordt opgediend, met name 
met de hervormingen in het middel-
baar onderwijs.”  

Houdt u het vol tot uw pensioen?
“Ik blijf mijn best doen. Je hoopt op 
die ene student of twee studenten die 
worden gegrepen door het vak en er 
voor gaan. Daar doe je het voor en 
dat biedt troost.”  
www.ru.nl/politicologie/actueel/
nieuws/prinsjes-_en/

Bob Lieshout
Hoogleraar Internationale 

betrekkingen

Shockerend
Op haar tweede dag werd onze nieuwe stagiaire in alle 

deadlinedrukte een beetje weggewapperd. Zo van: joh, 

Femke Halsema is hartstikke aardig, ga haar maar even in-

terviewen! Volhardend bleef ze onze aandacht trekken (Ik.

Durf.Niet.Alleen!). Samen met ervaren collega M. ging ze 

ietwat gerustgesteld op pad voor haar Voxlog-interview. De 

collegezaal puilde uit van de studenten, vertelde ze achter-

af met verhitte wangen. Net zoals onze site trouwens, die 

de afgelopen dagen strak staat van de bezoekers. Blijkt dat 

een schofferende opmerking van een moslimstudent over 

vrouwen de gemoederen flink doet oplaaien. Shockerend, 

vind ik inderdaad, hebben we nét een positieve reportage 

gemaakt over het lustrum van de moslimstudentenvereni-

ging, krijg je dit. Enige relativering komt deze Vox van 

 politiek filosoof Evert van der Zweerde. Het gaat er nu raar 

aan toe in Nederland, maar het komt echt helemaal goed. 

Zo ook met onze stagiaire, die na haar eerste interview 

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

De feiten
Zaterdag komt heel vrouwvriendelijk Nederland bij 
elkaar in Amsterdam om bij een congres vanwege 
de Internationale Vrouwendag (8 maart) onder meer 
de stagnerende toeloop van vrouwen naar universi-
taire topfuncties te belichten. 

Hoe staat de Nijmeegse universiteit ervoor met haar 
topvrouwen?
Met 14 procent vrouwen op een hooglerarencorps van 
485 scoort Nijmegen beter dan het gemiddelde van alle 
universiteiten (11,7 procent vrouwelijke hoogleraren), 
maar dat zegt meer over de andere universiteiten dan 
over Nijmegen. Het college van bestuur eist sinds vorig 
jaar dat een op elke vier hoogleraarbenoemingen 
(inclusief bijzonder hoogleraren) vrouw is, een streven 
dat vorig jaar werd gehaald.

Tot welke nieuwe maatregelen zal het festival in 
Amsterdam oproepen?
Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economie in Nijmegen 
en aanwezig op het festival, zegt het zo: het gaat niet 
om maatregelen alleen, het gaat vooral om cultuur. 
Cruciaal is dat de cultuur die door veel vrouwen als 
onvriendelijk wordt ervaren wordt omgebogen. Een 
groter aandeel vrouwen is niet zomaar een feministisch 
speeltje, aldus Sent. Haar stelling: ‘Diversiteit is een 
verrijking.’

Wat is stap 1 op  weg naar die veranderende cultuur?
Dat mannen naar het festival in Amsterdam komen, 
zegt Sent. Haar eigen faculteit stuurde tot ongenoegen 
van Sent de uitnodiging voor het festival alleen naar 
vrouwen, alsof deze kwestie geen mannenzaak zou zijn. 
Het is juíst een zaak voor mannen. 

Vrouwelijke hoogleraren
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quote
“Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die zichzelf verkopen 
door hun kwaliteiten onder de aandacht te brengen en zich 
zelfverzekerd te gedragen, eerder gehaaid en arrogant wor-
den gevonden dan mannen die precies hetzelfde doen.”
Hoogleraar Sociale en cultuurpsychologie Roos Vonk in De Volkskrant, 2 maart

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

cartoon

Proefschriften (1): 
Noodklok over 
 promotietraject
In het artikel ‘Even promoveren’ 
in Vox 11 vertellen hoogleraren 
dat de kwaliteitsbewaking van 
Nederlandse proefschriften 
soms te wensen overlaat. De 
kwaliteit van Nederlandse proef-
schriften staat echter om nog 
een andere reden onder druk. 
Nederlandse universiteiten ma-
ken de aanstellingsduur van 
promovendi steeds korter. Met 
name in de alfa-en gammawe-
tenschappen wordt de tijd die 
een promovendus krijgt voor het 
schrijven van zijn proefschrift 
verkort tot drie, of in sommige 
gevallen zelfs twee jaar. De re-
den hiervoor is dat er dan voor 
minder geld een promovendus 
kan worden aangesteld die wel 

dezelfde promotiebonus oplevert 
(90.000 euro). Dit betekent dat 
er minder onderzoekstijd is en 
dit gaat ten koste van de kwali-
teit en kwantiteit van het proef-
schrift. Als redenen voor een 
dergelijke inkorting van het 
 promotietraject worden de in-
voering van de researchmaster 

(2 jaar i.p.v. 1 jaar) en het 
schrappen van de onderwijs-
component van het promotie-
traject (zowel onderwijs geven 
als ontvangen) gegeven. Het 
mag duidelijk zijn dat een jaar 
extra studeren niet hetzelfde is 
als een jaar onderzoek doen. 
Onderwijs geven is belangrijk 
voor het curriculum vitae van de 
promovendus. Daarnaast komt 
het volgen van enig zeer speci-
fiek vakinhoudelijk onderwijs de 
kwaliteit van het proefschrift ten 
goede. Voor het Nederlandse 
proefschrift bestaat grote (inter-
nationale) erkenning, maar als 
de tijd die eraan besteed mag 
worden afneemt, kan het niet 
anders dan dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit.
Het Promovendi Netwerk Neder-
land heeft hierover de noodklok 
geluid bij NWO, de KNAW, de 
VSNU en het ministerie van 
OCW. Het PNN vindt dat de pro-
motieaanstellingsduur van vier 
jaar fulltime gehandhaafd moet 
worden. Kortere trajecten moe-
ten beoordeeld worden op hun 
kwaliteit en haalbaarheid door 
een bevoegde commissie. Daar-
naast moet er, bijvoorbeeld door 
instanties als de KNAW, onder-
zoek gedaan worden naar de 
kwaliteit van proefschriften, met 
speciale aandacht voor proef-
schriften die in bijzondere om-
standigheden zijn geschreven 
(buitenpromovendi, duale trajec-
ten en verkorte trajecten). Zo 
kan de kwaliteit van het Neder-
landse proefschrift worden 
 bewaakt en kan er gekeken 
worden wat de kwaliteit van 
proefschriften ten goede komt.
Elizabeth Koier, voorzitter  

Promovendi Netwerk Nederland

“Hoe komt het toch dat al onze 

jongens het zo slecht doen?” 

riep onze studieadviseur ver-

twijfeld. We zaten met zijn vijven bij elkaar: 

crisisberaad. De studieadviezen waren uitge-

reikt en opvallend veel mannelijke studen-

ten kregen een negatief studieadvies. Waar 

lag dat aan? Lag het aan ons programma? 

Aan onze toetsen? Zijn we te soft? Stellen we 

te lage eisen, en dagen we de mannen niet 

genoeg uit? Of stellen we te hoge eisen en 

 selecteren we vanzelf ijle brave frêle nonne-

tjes? Geeft ons onderbewuste soms voorrang 

aan een blonde oogopslag, een lief lachje en 

een handschrift dat bolletjes zet in plaats van 

puntjes? Wat deden we verkeerd? “Ons hele 

onderwijs is feminien”, zei Erik autoritair, 

want hij heeft ooit een cursus didactiek ge-

volgd. “Het is helemaal ingericht op zelf-

redzaamheid, feedback, planning en groeps-

werk. Kennen jullie één man die daar goed 

in is? Nou?” We keken schuldbewust, onge-

rust en bekommerd. Behalve Els. “Allemaal 

flauwekul”, zei Els. “Dat jongetjes het zo 

slecht doen komt omdat hun hersentjes nog 

niet zijn uitgegroeid.” We keken haar ver-

baasd aan. “Jongetjes moeten nog uitbenen. 

Ze hebben nog een week plekje op hun ach-

terhoofd. Fontanellen. Moet je mee oppassen 

als je een whiteboardwisser naar het hoofdje 

gooit.” We lieten de kennis even indalen. 

“Soms zijn ze zelfs nog niet zindelijk. Dan 

loopt er kwijl uit het mondje, en piesen ze 

de hele gang vol.” “Nou overdrijf je, Els!” riep 

de studieadviseur. “Ja, dat is waar”, zei Els. 

“Maar als jongetjes het te moeilijk vinden, 

dan komen ze maar terug als ze al hun tand-

jes hebben. Wij gaan daar ons programma 

toch niet op aanpassen?” Daar had Els weer 

gelijk in. We besloten dat het niet aan ons 

lag, maar aan de jongetjes. Tevreden gingen 

we naar buiten. Daar stond Tobias te wach-

ten op de studieadviseur. Hij moest op ge-

sprek wegens te weinig studievoortgang. 

 Tobias is een moderne jongen, met een zorg-

vuldig naar voren gekamd rococokapsel en 

een hip vestje met capuchon. “Hé Tobias, wat 

heb je slechte cijfers!” riep Els. “Ja”, erkende 

hij ruiterlijk. “Gewoon geen bal uitgevoerd.” 

Dat kan natuurlijk ook. 

Jongetjes

Mgt



Maak kennis met 
een nieuwe taal 

willin    to 
learn

www.radboudintolanguages.nl

Vanaf 15 maart starten de volgende cursussen:
• Chinees 

• Marokkaans Arabisch 

• Russisch 

Lastminute-inschrijvingen:
• Duits – Engels – Frans – Italiaans – Spaans 

• Nederlands voor anderstaligen

Inschrijven of informatie?
Kijk op onze website 
of kom langs: Erasmus-
gebouw, kamer 0.25,
T. (024) 361 21 59 

Yes No

DO YOU WANT TO GET 
YOUR CAREER STARTED?

I am ready to leave my student 
life behind and start my  
working life this spring or fall

I’m ready to get started with 
the application procedureYes No

I want to make sure I’ve picked 
the ING Talent Programme that 
suits me best

Yes No

Yes No

I look forward to meeting  
my future colleaguesYes No

I want to kick-start my  
career at ING by joining  
the ING Talent Programme

Yes No

Sign up for the ING Talent Day on March 23rd. Application deadline is March 8th
www.ingtalentprogramme.com
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Proefschriften (2):
Eerst kwaliteit meten, dan oordelen
De kwaliteit van Nijmeegse proefschriften laat te wensen 
over. Dat is de zorg die zes hoogleraren uiten in het artikel 
‘De dokter krijgt een zesje’ (Vox 11, februari 2010). Het arti-
kel richt zich vooral op de vraag hoe het zover heeft kunnen 
komen. Verschillende antwoorden passeren de revue: bij 
nieuwe vakgebieden wordt de lat lager gelegd, promotie-
commissies zijn niet kritisch genoeg en het financiële be-
lang van de universiteit werkt corrumperend. Het gevolg is, 
stellen de hoogleraren, dat er regelmatig mensen promove-
ren die de titel ‘doctor’ eigenlijk niet verdienen. 
De vraag die echter niet wordt gesteld – laat staan beant-
woord – is of de kwaliteit van de Nijmeegse proefschriften 
wel echt achteruit is gegaan. Onder verwijzing naar de con-
troverse rond het Twentse proefschrift van Wiet Jansen 
wordt klakkeloos aangenomen dat zulke problemen ook in 
Nijmegen spelen. Maar concrete aanwijzingen schitteren in 
afwezigheid. Er valt daarom iets te zeggen voor de reactie 
van de rector, die de zorgen over de kwaliteit van proef-
schriften afdoet als ‘stemmingmakerij’. 
Tegelijkertijd wordt door zijn al te laconieke houding een 
meer principiële discussie afgeserveerd. Die discussie zou 
moeten gaan over de eisen waaraan een proefschrift moet 
voldoen en de kwaliteiten die van een promovendus mogen 
worden verwacht. En over hoe je een intelligente mix van 
instrumenten kunt bedenken om die kwaliteit te meten. Pas 
als dat is gebeurd, kunnen we oordelen vellen. 
Het is ontluisterend om in een artikel dat uitsluitend over 
kwaliteit gaat, nergens te lezen wat daaronder wordt ver-
staan. Alleen filosoof René ten Bos zegt te verlangen naar 
‘groot, alomvattend onderzoek’, met ‘nieuwe spannende 
 hypothesen’. Maar daar blijft het bij. Bovendien geeft hij toe 
dat er nauwelijks ruimte is om over zulke criteria verder te 
praten. Na de verdediging keuvelt de promotiecommissies 
hooguit nog wat na. “In de meeste gevallen spreken we niet 
meer over de inhoud,” zegt Ten Bos, “veel verder gaat het 
echt niet.” 
Laten we verder gaan, en het wel over de inhoud hebben: 
wat mogen we op een moderne universiteit nu eigenlijk van 
promovendi verwachten? Het Promovendi Overleg Nijmegen 
(PON) en het Radboud Postdoc Netwerk (RPN) willen over 
die vraag graag meedenken. 
Wouter Sanderse (promovendus filosofie), 

namens PON en RPN. 

Proefschriften (3):
Buitenpromovendi wél succesvol
Het proefschrift van de buitenpromovendus kan niet tippen 
aan dat van de doorsnee-aio, aldus de hoogleraren in het 
artikel ‘De doctor krijgt een zesje’ in Vox 11 februari. Dat is 
tegen het zere been van de buitenpromovendi die zijn ver-
bonden aan het Centrum voor Promotieonderzoek. Zoals zo 
vaak bepalen de slechte ervaringen het beeld van de hele 
groep. Het CvP bewijst het tegendeel. En daar moeten we 
best voor knokken: Harold Bekkering staat met zijn mening 
dat je aan buitenpromovendi niet dezelfde kwaliteitseisen 
moet stellen niet alleen. Promotoren nemen de begeleiding 
van buitenpromovendi vaak ook minder serieus en zien hen 
minder frequent. Mijn ervaring is dat de buitenpromovendi 
van die hoogleraren de eindstreep meestal niet eens halen. 
Het vereist een enorm enthousiasme en doorzettings-
vermogen om naast je baan een proefschrift te schrijven. 
Een goede, serieuze en stimulerende begeleiding is daarbij 
onontbeerlijk. 
En dat werpt vruchten af. In de afgelopen tien 
jaar promoveerden zeven CvP-buitenpromovendi 
aan de Radboud Universiteit, onder wie één cum 
laude in de letteren. Een CvP-promovenda verwierf 
na haar buitenpromotie een Veni voor filosofie. In dezelf-
de periode vonden via het CvP nog zes promoties plaats 
aan de RU: twee CvP-onderzoekers kregen hun promo-
tieonderzoek betaald door NWO en vier verwierven een 
aio-plaats bij hun promotor. De CvP-buitenpromovendi 
presenteren regelmatig hun onderzoek op internatio-
nale congressen, geven gastcolleges en publiceren in 
wetenschappelijke tijdschriften. Aan kwaliteit dus 
geen gebrek.
Het is jammer dat het predicaat ‘mindere kwaliteit’ 
hardnekkig blijft plakken aan buitenpromovendi. 
Met toelating na een sollicitatieprocedure, jaarlijk-
se voortgangsrapportages, het verschaffen van 
een academische werkomgeving en materiële on-
dersteuning naast een serieuze begeleiding door 
de promotor zijn buitenpromovendi zeer succes-
vol. In een tijd waar minder geld is voor eerste-
geldstroom-promovendi zouden we onze 
 buitenpromovendi juist een beetje extra 
 moeten koesteren. 
Claudia Krops, coördinator Centrum voor  

Promotieonderzoek
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Campus krijgt uitzendbureau voor studenten

De campus krijgt een 
 eigen uitzendbureau en 
een eigen banensite.  
Op die manier moeten 
studenten makkelijker 
de weg vinden naar een 
bijbaan op de universi-
teit. De studentenraad 
hoopt dat tegelijk ook 
het aantal studenten
banen op de campus 
groeit.

nieuwsachtergrond

om vijf uur begin met werken, 
blijf ik net wat langer hangen in 
de bieb.” 
Booijmans en Bos zagen afgelo-
pen zomer in de Refter een 
 A4-tje hangen met de tekst ‘op-
scheppers gezocht’. “We zijn 
toen op een willekeurige mede-
werker afgestapt en werden 
 later per mail uitgenodigd voor 
een gesprekje.” Het Facilitair 
 Bedrijf heeft een bestand van 
zo’n 25 studenten die zich spon-
taan aanmelden als oproep-
kracht. Veel gaat via via, vertelt 
directeur Gusta Cirkel. “We hoe-
ven vrijwel nooit actief op zoek 
te gaan.” 

Geen briefjes meer
Maar niet alle studenten stappen 
zomaar op een werkgever af. De 
Universitaire Studentenraad 
vindt het daarom nodig om het 
aanbod van studentenbanen op 
de universiteit centraal te rege-
len. Geen briefjes meer op het 
prikbord in de Refter, maar een 
banensite en een intern uitzend-
bureau. Lotte Melenhorst: “Als je 
hier als student komt studeren 
en je wilt een baantje aan de 

universiteit, dan is er geen cen-
trale plek waar je je kunt melden. 
Vraag en aanbod zouden geclus-
terd moeten worden om het de 
werkzoekende student gemakke-
lijker te maken.” Op verzoek van 
de studentenraad formeerde het 
college van bestuur een werk-
groep die momenteel de realisa-
tie van banensite en intern uit-
zendbureau onderzoekt. 

Ambitieuze studenten
De werkgroep staat onder lei-
ding van Jef van de Riet, secreta-
ris van het college van bestuur. 
De plannen zijn inmiddels 
 aardig concreet. “Er moet nog 
van alles gebeuren en uitgezocht 
worden, maar de banensite 
komt er. Die moet over maxi-
maal anderhalve maand in de 
lucht zijn. Als alles doorgaat ho-
pen we dat het interne uitzend-
bureau uiterlijk op 1 september 
operationeel is.” 
De studentenraad is er blij mee. 
Melenhorst: “Als vraag en aan-
bod beter georganiseerd worden, 
dan kunnen op termijn wellicht 
ook extra studentenbanen gecre-
eerd worden. Een goede ontwik-

D
e Refter, dinsdag-
avond half zes. Te 
midden van de geur 
van boerenkool-

stamppot met rookworst en van 
Surinaamse flensjes met kip 
staat Thomas Booijmans, derde-
jaars geschiedenis. Houd hem je 
bord voor en hij smakt er een 
schep eten op. Booijmans doet 
dat twee tot drie avonden per 
week, voor 11 euro netto per 
uur. “Ik ben 24 jaar, daarom 
krijg ik meer dan een eerste-
jaars”, legt hij uit. Derdejaars 
psychologie Josette Bos werkt 
vanavond ook. Eigenlijk wordt 
het opscheppen van eten altijd 
aan studenten overgelaten, zegt 
bedrijfsleider Rob Vaessen van 
De Refter. Dat is leuk voor de 
studenten die komen eten en 
daar komt bij dat ze ‘lekker 
flexibel’ zijn: ze vinden het prima 
om op zo’n avond maar 2,5 uur 
te werken en de vakanties over 
te slaan. Josette Bos vindt het 
vooral praktisch om op de uni-
versiteit te werken. En goed voor 
haar studie. “Ik werk precies op 
de tijd dat je anders toch niets 
doet aan je studie. En omdat ik 

Eén loket voor
stamppotscheppers
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waarom er voor zo’n klein aan-
tal banen de moeite wordt geno-
men om een intern uitzendbu-
reau op te richten. Je kunt ook 
kiezen voor een extern studen-
tenuitzendbureau, dat een aan-
tal dagen per week kantoor 
houdt op de campus. Dat heeft 
veel voordelen voor studenten. 
Als er niet direct werk beschik-

baar is op de campus, kan de stu-
dent via dit bureau ook elders 
aan de slag. Zo gebeurt het in 
veel studentensteden.”
Jef van de Riet laat weten dat 
 deze mogelijkheid is overwogen, 
maar is afgewezen. Hij bena-
drukt dat de plannen voor een 
intern uitzendbureau ook niet 
teveel moeten worden opgebla-
zen. “Wij willen niets overhoop 
halen, maar voorlopig alleen de 
vraag en het aanbod in dit seg-
ment centraal regelen en daar-
mee overzichtelijker maken. Via 

keling, die geheel in lijn is met 
het streven om de campus als 
leefomgeving te profileren. En 
laat je dit interne uitzendbureau 
runnen door studenten, dan 
schep je ook nog de mogelijk-
heid voor ambitieuze studenten 
om ervaring op te doen met het 
leiden van een ‘eigen’ bedrijf.”
In 2008 waren ongeveer 1.500 
studenten werkzaam aan de 
 Radboud Universiteit. Van deze 
groep werkten er 960 als student-
assistent. Een groep die niet 
wordt opgenomen in de huidige 
plannen, vanwege de aparte sta-
tus die eraan verbonden is. Dan 
zijn er 200 zogeheten ‘ambassa-
dors’, die extern worden inge-
huurd. Zij werken op voorlich-
tingsdagen en daarmee een 
maximaal aantal uren per jaar. 
Blijven over zo’n 350 studenten 
die in allerhande bijbaantjes aan 
de universiteit werken. Op secre-
tariaten, administraties, in de 
horeca, als baliemedewerker, 
portier of zaalwacht. Een relatief 
klein aantal, reageert een vesti-
gingsmanager van een bekend – 
extern – studentenuitzendbureau.
“Ik begrijp eerlijk gezegd niet 

een banensite en een intern uit-
zendbureau wordt het voor stu-
denten gemakkelijker om een 
baantje aan de universiteit te 
zoeken en het wordt voor orga-
nisatie-eenheden van de univer-
siteit gemakkelijker om studen-
ten te rekruteren. De plannen 
gaan dus expliciet om zaken die 
nu ook al aan de universiteit ge-

beuren, maar die we beter gaan 
organiseren.” 

Minder geliefde baantjes 
Maar de studentenraad wil meer. 
Er moeten méér studentenbanen 
aan de universiteit komen, vindt 
de raad. Het college van bestuur 
is daar ook voor in. In een noti-
tie over de plannen schrijft het 
college: “De discussie over de 
toekomstige rijksfinanciën en de 
budgettaire restricties die dat 
vanaf 2011 in welke vorm dan 
ook voor de universiteit zal ge-

ven nopen ook tot een verdere 
flexibilisering van de inzet van 
personeel en een doelmatige in-
zet van middelen. Een grotere 
inzet van studenten kan daaraan 
bijdragen.” 
Van de Riet benadrukt dat deze 
flexibilisering geen doel op zich 
is. “Houd er rekening mee dat 
voor de meeste functies aan de 
universiteit specifieke functie- 
eisen gelden, waaraan studenten 
vaak niet kunnen voldoen.” 
En de vraag is of studenten al 
het werk wel wíllen doen. Op dit 
moment maakt het Facilitair 
 Bedrijf gebruik van Tempo-Team 
voor het opvullen van de minder 
geliefde baantjes, zoals die van 
lopende bandmedewerker in de 
afwaskeukens. Psychologie-
studente Josette Bos ziet zichzelf 
niet snel in de afwaskeuken 
staan. “Misschien een keertje als 
invaller, maar wat ik nu doe is 
veel afwisselender. Je hebt meer 
contact met mensen en dat is 
veel leuker.” 

Tekst: Bregje Cobussen 

en Martine Zuidweg

Foto: Joris Ruigewaard

‘Ik begrijp niet waarom voor zo’n 
klein aantal banen een uitzendbureau 
wordt opgericht’

Josette Bos en Thomas Booijmans 
aan het werk in de Refter
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“	Tijd	voor	principes	
	 in	de	politiek”

Evert van der Zweerde

We maken ons druk over de verkeerde dingen. Over weer een kabinetscrisis, over 
Geert Wilders, Bos en Balkenende. Wereldwijde problemen verzanden in Haagse 
navelstaarderij. Politiek filosoof Evert van der Zweerde analyseert de kabinetsval,  
de maatschappelijke onrust en het verlies van politieke geloofwaardigheid.

interview
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Alweer een kabinet gevallen. Wat 
dacht u toen als politiek filosoof?

“Dat crisis hóórt bij politiek. In 
de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis deze eeuw komen 
heel veel kabinetscrises voor. En 
toch is dit een van de meest har-
monieuze en welvarende landen 
van de wereld. Je moet dit soort 
crises dus wel relativeren.”

De politieke onrust lijkt er niet 
minder om.

“Dat is zo, maar de eigenlijke 
onrust is niet zozeer politiek, als 
wel maatschappelijk. Ik denk 
dat in Nederland een soort nor-
malisering plaatsvindt: we wor-
den het kleine kwetsbare land 
dat we feitelijk al waren. We za-
ten op een eiland van relatieve 
rust, en het is niet langer moge-
lijk zo’n eiland te zijn. Misschien 
gaan we gewoon wel iets meer 
lijken op een heleboel andere 
landen. Maar omdat het nu zo 
snel gebeurt, roept het een 
schokeffect op.” 

Vanwaar die snelle veranderin-
gen in dit land?

“Veel mensen zijn onzeker ge-
worden. Ze zijn bang voor de 
toekomst, weten niet wat op ons 
afkomt en denken dat er iets 
ergs gaat gebeuren. Dat heeft te 
maken met het verdwijnen van 
vaste oriëntatiepunten, die we 
lang hebben gevonden in religie 
en politieke ideologieën. Sinds 
de 17de eeuw heeft dit land geen 
op religie geënte conflicten ge-
kend, nog nooit is het voorgeko-
men dat de populistische partij-
en zó groot konden worden. Dat 
zijn symptomen.”

Hoe duidt u die trendbreuk?
“Het heeft met het tover-

woord globalisering te maken. 
Interessant is echter niet zozeer 

de globalisering zelf, maar de 
manier waarop wij erop reage-
ren. Nederland moet opeens be-
schermd worden, of anders wel 
de Nederlandse taal. Zie de pre-
mier die over de VOC-mentaliteit 
spreekt of een partij als Trots op 
Nederland. Of, dichter bij huis, 
in de universiteiten de reacties 
op de toenemende rol van het 
Engels in onderwijs en onder-
zoek. Daar lijken velen bang 
voor te zijn, niet alleen in Neder-
land, maar in veel landen in 
 Europa. Dát vooral baart me zor-
gen. Het zijn bovendien achter-
hoedegevechten, het is letterlijk 
‘reactionair’.” 
    

Waar maakt u zich de meeste 
zorgen over?

“De belangrijkste problemen 
van vandaag beperken zich 
 zelden tot Nederland, terwijl de 
politiek zich juist op Nederland 
richt. Het klimaatprobleem, de 
financiële crisis of de migratie 
zijn bij uitstek wereldwijde pro-
blemen, die sterk contrasteren 
met de navelstaarderij in Neder-
land. Het probleem in de Neder-
landse politiek is hagocentrisme: 
een enorme fixatie op wat in 
Den Haag gebeurt. Politici en 
media voeden dat: die maken 
zichzelf belangrijker dan ze ei-
genlijk zijn. Zo komen we niet 
toe aan bijvoorbeeld de belang-
rijke vraag wat Europa voor ons 
moet en kan betekenen. Ook in 
de Uruzgan-crisis kwamen de be-
langrijkste vragen helemaal niet 
aan de orde: wat is goed voor Af-
ghanistan, hoe moet je de Taliban 
bestrijden? Dat vind ik moreel 
slecht en politiek kortzichtig.”

Niet alleen politiek en media 
 maken Den Haag groot. Wij 

vinden het met z’n allen ook spannend 
om het Binnenhof te volgen.

“Maar het feit dat iets spannend 
is, wil niet zeggen dat het erg of 
belangrijk is. Eigenlijk worden 
we met z’n allen op het verkeer-
de been gezet, want het hago-
centrisme gaat ten koste van on-
ze aandacht voor én de Europese 
politiek én de gemeentepolitiek. 
En die zijn net zo relevant: Euro-
pa zet de lijnen uit voor de lange 
termijn, de gemeentepolitiek 
raakt aan de alledaagse om-
geving. Maar intussen lijkt het 
erop dat we op 3 maart moeten 
kiezen tussen Bos en Balkenende. 
Er is veel te weinig aandacht 
voor de lokale politiek.”

Hoe moet je de belangstel-
ling voor de gemeentepolitiek 

aanwakkeren?
“Vorige week betoogde Anker-
smit in NRC	Handelsblad	een uit-
weg, en daar zie ik wel wat in: 
laat alleen lokale partijen en lijs-
ten toe tot de lokale politiek, 
dan creëer je automatisch meer 
betrokkenheid. Voor politici is 
het goed als ze niet iets beloven 
wat ze toch niet kunnen waar-
maken. Ik besef dat ze in een 
spagaat zitten, want in de media 
moeten ze aandacht trekken en 
dat kan alleen met snelle oneli-
ners. De pretenties en de opper-
vlakkigheid moeten weg om 
plaats te maken voor meer rea-
lisme en principes in de politiek. 
Anders dreigt een geloofwaardig-
heidscrisis. Verkiezingsbeloften 
zijn nu per definitie ongeloof-
waardig omdat ze gebaseerd zijn 
op een overschatting van de 
 impact van de politiek op de 
 samenleving.”

Wat maakt het uit als een zeep-
bel als Den Haag aan geloof-

waardigheid inboet? Die zeepbel wilt u 
toch juist doorprikken.
“Maar Den Haag dóét er wel toe, 

alleen anders dan politici zelf 
pretenderen. Kijk, dit land draait 
nog steeds om wetten en regel-
geving en die worden ook in Den 
Haag gemaakt. Wat in Kamer-
commissies gebeurt, is belang-
rijker dan het zoveelste spoed-
debat. Het is nog steeds relevant 
dat wij Kamerleden kiezen die 
een aantal principes hooghou-
den die wij als kiezer belangrijk 
vinden.” 

Intussen lijkt het electoraat zich 
massaal op Wilders te storten. 

Waar duidt dat op?
“Zijn opkomst is een illustratie 
van het verval van geloofwaar-
digheid in de politiek. Wilders 
zegt: wat Den Haag doet is niet 
wat het volk wil, en ik ga dat 
wél doen. Hij weet op een handi-
ge manier te reageren op de 
spanning die nu is ontstaan tus-
sen de samenleving en de poli-
tieke realiteit. Je kunt het zien 
als een bijverschijnsel van het 
hagocentrisme, waar hij onder-
tussen zelf vrolijk aan meedoet.”

Wat staat ons te wachten als 
Wilders de grootste partij wordt?

“Hij zal wel zo slim zijn om bui-
ten het kabinet te blijven, zodat 
hij kan blijven roepen dat wat 
de regering doet níet is wat het 
volk wil. Maar op langere ter-
mijn zal zijn belang afnemen. 
Het populisme is een bijver-
schijnsel in elke democratie, 
maar de grote aanhang van 
 Wilders nu is toch vooral het ge-
volg van het schokeffect. Ik denk 
dat dit effect weer wegebt, en 
het belang van Wilders dus ook.” 


Tekst: Paul van den Broek
Foto: Duncan de Fey
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Moslimstudenten   emanciperen zichzelf
De Nijmeegse moslim-
studentenvereniging 
MSV vierde in opper
beste stemming haar 
eerste jubileum. 
 Ondanks Wilders en de 
maatschappelijke ver-
harding. En zonder veel 
hulp van de universiteit. 
“Dit is een overgangs
fase. Zeker weten.” 

P
arweez Kohestani is zes-
dejaars geneeskunde en 
komt uit Afghanistan. 
Toen hij in 1998 in Ne-

derland kwam, voelde hij zich 
ontzettend welkom. “Tolerantie 
was op zijn top toen, je hoorde 
niks over moslims. Ik was ver-
baasd over de enorme toewijding 
van Nederlanders naar buiten-
landers en andersdenkende toe.” 
Na ‘nine-eleven’ en de moord op 
Theo van Gogh veranderde de 
houding tegenover moslims en de 
islam, zegt hij. “In die tijd had ik 
het gevoel dat ik als  ‘minder’ 
werd gezien en dat ik niet vrijuit 
kon praten. Ik dacht: ben ik nu 
zo erg als de manier waarop ik 
door Nederlanders en de media 
wordt neergezet? Er werd angst 
gezaaid in Nederland. Ik zocht 
naar relativering maar dat was 

ver te zoeken. Iedereen werd 
over één kam geschoren.” 
Toen Kohestani in 2003 ging stu-
deren, had hij behoefte om van 
gedachten te wisselen met men-
sen die in hetzelfde schuitje za-
ten. “Ik had een spreekbuis nodig 
om mijn eigen normen en waar-
den en mijn eigen identiteit te 
behouden.” De moslimstudenten-
vereniging werd voor hem de 
plek om te praten met moslims 
en niet-moslims en zijn islamiti-
sche identiteit te versterken. 
Kohestani was niet de enige die 
zich om die reden aansloot bij 
de Nijmeegse moslimstudenten-
vereniging. In vijf jaar tijd heb-
ben zich maar liefst 225 mensen 
als lid gemeld. Islamitische stu-
denten komen zelfs speciaal 
naar Nijmegen voor deze actieve 
en gastvrije club. 

Jubelstemming
Ondanks de maatschappelijke 
verharding tegenover moslims is 
de sfeer bij het eerste jubileum-
feest van de moslimstudenten-
vereniging op 18 februari opper-
best. Slechts een enkele keer 
gaat het over Geert Wilders en 
het negatieve imago van mos-
lims. “Iedereen is welkom bij 
ons”, zegt voorzitter Lieven 
Hanssen. “Soennieten,  sjiieten, 
Turken, Marokkanen, Nederlan-
ders, katholieken en protestan-
ten. Ja, zelfs de AIVD.” 
In de zaal luisteren zo’n tachtig 
moslims en moslima’s geboeid 
naar rector Bas Kortmann, die de 
moslimstudenten ‘rolmodellen’ 
noemt, en naar een toespraak van 
Bahaeddin Budak, de ‘founding 
 father’ van de Nijmeegse ‘moslim-
beweging’. Negentien jaar gele-

Nijmeegse moslimstudentenvereniging trekt nieuwe studenten 

reportage
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Moslimstudenten   emanciperen zichzelf
gen altijd: ‘Ah, jullie zijn die 
mensen van de lekkere zoete 
hapjes!’” 
De MSV kenmerkt zich, net als 
andere studentenverenigingen, 
door een flinke portie inside jokes. 
Zo is de nationaliteit van de be-

stuursleden een populair onder-
werp van gesprek. Het aantal 
Turkse bestuursleden is de laat-
ste jaren gestegen, terwijl de 
 Marokkanen, die voorheen bijna 
áltijd in het bestuur zaten, het 
nu laten afweten. Twee Turkse 
jongens geven elkaar een high 
five om deze overwinning te 
 vieren. 

den constateerde hij dat hij zich 
nooit thuis zou voelen bij de re-
guliere studentenverenigingen. 
“Ik kwam in Nijmegen studeren 
en zag overal stickers en briefjes 
hangen. Word lid! Kom bier drin-
ken! Ik had het gevoel dat ik bij 
al die activiteiten niet echt me-
zelf zou kunnen zijn. Het was de 
tijd van de Eerste Golfoorlog, de 
verhoudingen stonden op scherp. 
Ik had behoefte om te praten 
met mensen die met dezelfde 
dingen bezig waren als ik.”
Op de vraag naar het meest 
 memorabele moment uit de ge-
schiedenis van de MSV is het 
antwoord unaniem: het eten! 
Een groepje moslima’s barst uit 
in hard gelach. “Nederlanders 
denken ons te kennen door ons 
eten”, zegt Rafih Berkane, oud-
secretaris van de MSV. “Ze zeg-

De voorzitter van dit moment is 
Lieven Hanssen, een jongen uit 
Zuid-Limburg die zich op zijn 
achttiende heeft bekeerd tot de 
islam. Omdat hij maatschappe-
lijk niet passief wilde blijven, 
heeft hij zich kandidaat gesteld 

voor het voorzitterschap. “In de 
islam is het erg belangrijk je be-
trokkenheid te tonen.” Hanssen 
voelt zich met zijn voorzitter-
schap dan ook “een betere 
 moslim”. Zijn doel: het imago 
rechtzetten dat moslims in 
 Nederland hebben, en moslim-
studenten “laten floreren vanuit 
hun eigen identiteit”.

Geen diversiteitsbeleid 
Het is bijzonder dat in een over-
wegend blanke stad als Nijmegen 
zo’n grote en bloeiende moslim-
studentenvereniging bestaat. Op 
universiteiten in de Randstad is 
het aantal moslimstudenten 
soms 20 tot 30 procent van het 
totaal, in Nijmegen zijn er naar 
schatting zo’n vier- tot zeshon-
derd op een studentenpopulatie 
van achttienduizend. Daarnaast 
is hun verspreiding over de 
 faculteiten beperkt, de meeste 
moslimstudenten studeren eco-
nomie, rechten of geneeskunde. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
de VU in Amsterdam heeft de 
Radboud Universiteit geen diver-
siteitsbeleid. Moslimstudenten 
krijgen geen speciale aandacht 
of extra begeleiding. “Niet no-
dig”, zegt Wim Brand, hoofd stu-

‘Moslims hebben niks met brallerigheid,
ze feesten en genieten op een andere manier’

Bezoekers van het MSV-jubileumfeest 
luisteren naar rector Bas Kortmann
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dentenzaken. “Er zijn geen pro-
blemen.” Ook Jolanda van den 
Broek, hoofd Voorlichting en 
 cultuur, is “niet geneigd moslim-
studenten als aparte groep te 
zien”. 

Gemis aan netwerk
Toch is studeren en het studen-
tenleven voor de meeste moslim-
studenten wel degelijk anders 
dan voor niet-moslims. Veel 
 moslimstudenten leiden geen 
geijkt studentenleven. Ze gaan 
nauwelijks op kamers, laten stu-
dentenfeestjes, met veel alcohol, 
liever aan zich voorbij gaan en 
hebben weinig op met de wilde 
braspartijen tijdens de introduc-
tie. “Ik heb altijd introductie-
weken bewust gemeden en 
moest niets hebben van feesten 
tot diep in de nacht”, zegt Rafih 
Berkane. “Hierdoor heb ik veel 
dingen gemist die noodzakelijk 

zijn voor een goede inwijding. 
Vroeg of laat maak je wel vrien-
den en leer je de campus en het 
studentenleven beter kennen, 
maar eigenlijk loop je achter de 
feiten aan.”
Annet Hahn is studieadviseur bij 
rechten en heeft contact met 
een aantal moslimstudenten 
“Veel moslimstudenten, met na-
me meisjes, leiden een compleet 
ander leven dan niet-moslims. 
Ze wonen vaak thuis, of zijn ge-
trouwd en hebben kinderen”, 
zegt ze. “Ze kúnnen misschien 
wel meedoen aan de introductie, 
maar ze doen het niet, evenmin 
als lid worden van een studen-
tenvereniging. Moslims hebben 
niks met brallerigheid, ze fees-
ten en genieten op een andere 
manier.” 
Volgens Hahn ligt een probleem 
bij de communicatie. “Moslims 
zien alleen de alcohol en de los-
bandige feesten maar ze weten 
niet dat ze met heel veel dingen 
ook wel kunnen meedoen. Ik 
vind dat hier een taak ligt voor 
de universiteit.” 
Sommige studenten hebben ach-
teraf spijt dat ze tijdens hun stu-

die alleen met andere moslims 
zijn omgegaan, zegt Hahn. Ze 
merken dat hun netwerk erg 
klein is, terwijl niet-moslim-
studenten die in studenten-
verenigingen en tijdens de intro-
ductie brede netwerken hebben 
opgebouwd, gemakkelijker een 
baan vinden. Ook hebben ze tij-
dens hun beroepsleven voordeel 
van het contact met vakgenoten 
buiten de eigen club. “Ik vind 
dat hier een taak ligt voor 
studie adviseurs. Zij kunnen mos-
limstudenten wijzen op het feit 
dat sommige activiteiten handig 
zijn voor de toekomst.”

Warme band
De kleine groep moslimstuden-
ten op de Radboud Universiteit 
lijkt dus voornamelijk in haar 
 eigen wereld te leven. Is de 
 Radboud Universiteit te laks te-
genover moslimstudenten? Dat 

gaat de meesten te ver. Volgens 
voorzitter Lieven Hanssen heeft 
de moslimstudentenvereniging 
een warme band met de univer-
siteit. “We voelen ons welkom.” 
De rector komt ieder jaar een 
praatje houden en de universi-
teit is erg coöperatief bij het cre-
eren van voorzieningen, zoals de 
gebedsruimte, zegt Hanssen. Veel 
lof is er tijdens het jubileum 
voor Froukien Smit en John 
 Hacking, studentenpastors in de 
studentenkerk. “Dankzij de tole-
rantie en medewerking van de 
studentenkerk kunnen moslims 
ook in een kerkgebouw bidden.” 
Volgens studentenpastor Smit 
zelf is de universiteit inderdaad 
“best goed” op het gebied van 
 levensbeschouwing en anders-
denkenden. “Alle confessionele 
studentenverenigingen, en dus 
ook de MSV, krijgen geld van de 
universiteit. In Nederland is dat 
vrij bijzonder.” 
Eind jaren negentig stelde de 
universiteit 137.000 gulden be-
schikbaar voor een islamitische 
gebedsruimte in de studenten-
kerk. Er kwamen extra voorzie-
ningen, zoals een wasruimte, en 

Een van de missies van de Nijmeegse moslimstudentenvereniging is 
om eerstejaarsstudenten te begeleiden. Daarom heeft de vereniging 
een lijst met faq’s samengesteld. Hierin staan de meest voorkomende 
vragen op een rijtje. 

1Ik wil graag bidden, kan dat? 
In samenwerking met de Radboud Universiteit biedt de studenten-
kerk een gebedsruimte en een wasruimte aan voor moslimstuden-

ten. Voor geneeskundestudenten is het dichterbij om te bidden in het 
stiltecentrum van het UMC St Radboud. 

2 Kan ik op tijd mijn gebeden verrichten? 
Omdat de onderwijstijden niet zijn toegespitst op gebedstijden, zal 
het moeilijk zijn om elk gebed precies op tijd te bidden. Maar het 

is wel mogelijk om de gebeden binnen de tijd die daarvoor staat te ver-
richten. Het antwoord op deze vraag hangt ook sterk af van je faculteit, 
je opleiding en je rooster. Met name voor studenten van FNWI kan de 
looptijd tot tien minuten oplopen. 

3 Ik wil graag halal eten, kan dat? 
Universiteitsrestaurant de Refter biedt dagelijks vegetarische- en 
vismaaltijden aan. 

4 Ik wil graag op kamers, hoe pak ik dat aan? 
Als je je kamer graag wilt delen met een moslim/moslima biedt de 
SSHN appartementen aan voor duo’s. Je moet dan wel op zoek 

naar een huisgenoot. Als je in contact wilt komen met andere moslims 
die ook iemand zoeken, neem dan contact op met de moslimstudenten-
vereniging Nijmegen. 

5Wat kan ik van de introductie verwachten? 
De intro is een ervaring die een basis legt voor jouw studententijd 
in Nijmegen, maar je kunt ook geconfronteerd worden met zaken 

die onprettig kunnen zijn. Om alleen daarom de intro te schrappen is niet 
de beste oplossing, want een groot deel van het programma is zonder 
meer geschikt voor moslims. De onderdelen waarin je overdag de 
 campus en de stad verkent zijn zeker aan te raden. De kroegentochten of 
de avondfeesten kun je gerust overslaan. Vaak wordt hier ook alcohol 
geschonken. Leg jouw situatie aan je begeleider uit en je zult merken dat 
er veel begrip is. De introductieweek vereist vaak dat je gebruik maakt 
van de overnachtingsmogelijkheden op de universiteit. Vaak is dit geen 
optie voor sommige moslim(a)studenten vanwege privacyredenen. Je 
kunt ervoor kiezen om te overnachten bij een moslim(a)student, of het 
avondprogramma over te slaan. 

‘Hopelijk worden muren geslecht 
en verdwijnt de hokjesgeest’ 

FAQ’s voor moslimstudenten
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mannen en vrouwen konden ge-
scheiden bidden. Bas Kortman 
noemt de Radboud Universiteit 
een ‘emancipatie-universiteit’. In 
de speech die hij tijdens het ju-
bileum houdt, refereert hij naar 
het feit dat Radboud is opgericht 
om de katholieken, die als zuide-
lijk volksdeel een achterstand 
hadden op het gebied van onder-
wijs en wetenschap, een kans te 
geven hun achterstand in te 
 halen. “U past op deze universi-
teit”, zegt hij trots. 

Universiteit mist begeleiding
Moslimstudenten zijn dus blij 
met Radboud, Radboud is blij 
met hen. Toch hebben veel 
 moslimstudenten behoefte aan 
een plek voor zichzelf. Een groot 
deel van de studenten is lid van 
de MSV omdat ze willen praten 
met gelijkgestemden en omdat ze 
zich bij reguliere studenten- en 
studieverenigingen niet thuis 
voelen. 
De jubileumviering maakt duide-
lijk dat de moslimstudentenver-
eniging in een behoefte voorziet 
die de universiteit laat liggen. 
Volgens Rafih Berkane zijn veel 

moslimstudenten op zoek naar 
een identiteit. Ze hebben behoef-
te te praten over het geloof en 
zoeken naar een veilige basis  
om zich te ontplooien. “Niet-
moslims kennen hun identiteit 
vaak al, zij kunnen zich bezig-
houden met uitgaan en hebben 
andere gesprekken. Wij vinden 
onze identiteit niet in uitgaan en 
studentenfeesten, want het is 
niet onze norm.”
Berkane vindt dat de universiteit 
te weinig doet om moslimstu-
denten die basis te bieden. “De 
universiteit denkt dat een speci-
ale benadering van moslim-
studenten niet nodig is, het zijn 
toch Nederlandse burgers. Maar 
ik denk dat het aantal moslim-
studenten gemakkelijk zou kun-
nen verdubbelen als de universi-
teit meer moeite doet om de 
moslimstudent beter te begrij-
pen en hierop in te spelen.” 
 Berkane pleit onder andere voor 
een aparte introductiedag voor 
moslimstudenten, zodat ze van-
uit een veilige omgeving kunnen 
kennismaken met de stad en de 
universiteit. “Zoals studiebege-
leiding de prestatie bevordert bij 

een slechte student, zo zal de 
moslimstudent sneller ingewijd 
worden in het studentenleven 
als hier goed op wordt inge-
speeld.”

Overgangsfase
Parweez Kohestani onderstreept 
dit gemis aan veiligheid. “Ik had 
natuurlijk al een eigen identiteit 
omdat ik pas op latere leeftijd 
uit Afghanistan naar Nederland 
kwam, maar die identiteit is hier 
danig op de proef gesteld.” Vol-
gens Kohestani is het uiteinde-
lijk niet wenselijk dat moslims 
zich afzonderen, maar ze kun-
nen pas een bijdrage leveren als 
ze zich zelf sterk voelen. 
De Nijmeegse moslimstudenten-

vereniging is zo bezien een mid-
del om te emanciperen, om zich 
vanuit een veilige basis te kun-
nen ontwikkelen. “Ik hoop,” 
zegt Annet Hahn, “dat de situa-
tie over vijf of tien jaar heel an-
ders is. Moslimstudenten zonde-
ren zich nu vaak af in eigen 
kring, trekken zich terug uit za-
ken die ze niet kunnen vereni-
gen met hun geloof. Hopelijk 
worden muren geslecht en ver-
dwijnt de hokjesgeest. Over een 
tijdje is het de normaalste zaak 
van de wereld om moslim te 
zijn. Dit is een overgangsfase. 
 Zeker weten.”

Tekst: Lieke Steijvers
Fotografie: Erik van ‘t Hullenaar

MSV in aanvaring met tv-verslaggever

Op de welhaast smetteloze reputatie van de MSV is deze maand toch een 
 smetje gekomen, vanwege een uitspraak van voorzitter Lieven Hanssen op 
Campus in Beeld. De verslaggever werd tijdens het lustrumcongres verboden 
een interview af te nemen met enkele moslima’s. “Ik zou überhaupt niet be-
grijpen waarom je als meisje op televisie zou willen komen”, aldus Hanssen. 
Het college van bestuur, op het congres aanwezig in de persoon van rector 
Bas Kortmann, is verbolgen en overweegt nadere stappen tegen de MSV.  
De vereniging kwam verder in opspraak na berichten op website GeenStijl,  
die de hoofdspreker op het lustrumcongres, imam Bahaeddin Budak, ont-
maskerde als ‘een ouderwetse vrouwenhater’.
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Liever Paul de Leeuw of Tony 
Soprano dan André Rouvoet. 
Filosoof Jan Bransen is graag 
tegendraads. Omdat tegen-
draadsheid een middel is om 
jezelf te verheffen tot senti-
mentalistisch humanisme. 
Een recensie van zijn boek 
Word zelf filosoof. 

Van een hoogleraar Filosofie der 
gedragswetenschappen verwacht 
je ergens toch dat hij meer op 
heeft met een demissionair 
 minister als André Rouvoet dan 
met Paul de Leeuw. Niet dus. 
Rouvoets pleidooi voor een 
 elektronisch kinddossier is voor 
Jan Bransen juist illustratief  
voor het “functionele deskundig-
heidsdiscours dat onze minister 
voor Jeugd en Gezin ertoe 
 verleidt kinderen te vergelijken 
met auto’s die jaarlijks een 

Het humanisme van Paul de Leeuw 

Kinderen van 
laagopgeleiden   
zetten lager in

 APK-beurt nodig hebben”.
Nee, Bransen laat zich liever 
 inspireren door die “tamelijk 
dikke, kalende, fronsende homo-
seksuele televisiepersoonlijk-
heid”. Die laat ons wekelijks zien 
“dat fatsoen zonder sympathie 
helemaal niet tot medemenselijk 
gedrag leidt, en dat omgekeerd, 
sympathie zonder fatsoen juist 
wel tot verrassend waardevolle 
(zij het kwetsbare) momenten 
van medemenselijkheid leidt”. 
Voor Bransen is de brutale volks-
held De Leeuw welbeschouwd 
een ‘sentimentalistisch huma-
nist’. Net als hijzelf overigens. 
Voor wie ook die kant op wil: 
niks is heilig, cultiveer je emo-
ties, medemenselijkheid en ware 
sympathie boven knellende 
 burgermansnormen. 
Bransen doet ons een andere 
analogie dan de beklemmende 
autokeuringmetafoor aan de 
hand. Die van de boswandeling 
van ouder en kind. Waarbij het 
geoorloofd is om soms anders te 

lopen dan de blauwe of rode 
paaltjes dwingend suggereren. 
Duurzaamheid is in de ouder-
kind-relatie heilig. Eventuele 
maatschappelijke ontsporing is 
uiteraard vervelend, maar toch 
van een lagere orde. “Dit beeld is 
bekend genoeg voor iedereen die 
wel eens de gedachte heeft ge-

Kinderen van laagopgeleiden gaan eerder 
naar het hbo dan naar de universiteit, ook als 
ze een vwo-diploma hebben. Tijdens hun hele 
schoolcarrière kiezen ze minder ambitieus 
dan kinderen van hoger opgeleiden. Dat blijkt 
uit onderzoek waarop sociologe Nicole Tieben 
op 4 maart promoveert. 

had dat Tony Soprano op de een 
of andere manier ook een goede 
vader lijkt te zijn.”
Wie het zelf tot ware wijsgeer 
wil schoppen moet leren dat 
journalistiek, literatuur of we-
tenschap niet volstaan om tot 
welgevormde opinies over de 
echte zaken des levens te komen. 

Tieben vond de invloed van soci-
ale ongelijkheid bij zowel de 
overgang van lagere school naar 
middelbare school als van mid-
delbare school naar vervolg-
onderwijs. Kinderen van hoger 
opgeleide ouders komen vaker 
op havo of vwo terecht – zelfs als 
de schoolprestaties gelijk zijn. 
Kinderen uit lagere klassen gaan 
ook eerder naar het mbo dan 
naar het hbo, zelfs met een 
havodiploma. En al neemt de on-
gelijkheid sinds de jaren vijftig 
langzaam af, het academische 
onderwijs is meer een aangele-
genheid voor de hogere klassen. 
Lager opgeleiden kiezen tijdens 
hun hele schoolcarrière dus min-
der ambitieus dan hun hoger op-
geleide klasgenoten. De sociolo-
gie heeft daar wel een verklaring 
voor: de rationele keuzetheorie. 
“Die komt erop neer dat ouders 
en kinderen ernaar streven om 
dezelfde sociale status te berei-

Paul Ehrlichprijs 
voor gasthoogleraar
Charles Dinarello, gasthoogleraar bij geneeskun-
de, krijgt op 14 maart de Paul Ehrlichprijs (100.000 
euro) uitgereikt, de hoogste Duitse onderschei-
ding voor medisch onderzoek.  Dinarello krijgt de 
prijs voor zijn pioniersonderzoek naar cytokinen, 
hormoonachtige stoffen die belangrijk zijn bij af-
weermechanismen in het menselijk lichaam. Zijn 
ontdekking dat cytokine een sleutelrol speelt in 
de afweer stond aan de basis van nieuwe behan-
delmethoden van ontstekingsziekten als reuma. 
Dinarello leverde ook bijdragen aan het inzicht 
dat bij het ontstaan van ziekten als diabetes en 
vaatverkalking cytokinen betrokken zijn. Ook dat 
inzicht leidt momenteel tot nieuwe vormen van 
behandeling. “Het is voor het Nijmeegse onder-
zoek op het gebied van infectie en ontsteking een 
enorme stimulus, vooral ook voor de jonge onder-
zoekers, en een groot voorrecht om iemand van 
dit kaliber gedurende een langere periode als 
gasthoogleraar te huisvesten”, aldus hoogleraar 
Interne geneeskunde Jos van der Meer.  

wetenschap
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Het verband tussen ouders
en bergen chocola 

Kinderen in de basisschoolleeftijd eten weinig als 
ze zich belabberd voelen. In feite is dat de normale 
reactie op stress: in lijn met de evolutionaire reac-
tie waarbij het lichaam zich voorbereidt op een 
gevecht of een vlucht. Vreemd genoeg eten pubers 
en volwassenen bij stress juist wel. Tatjana van 
Strien, Carmen van Zwaluw en Rutger Engels van 
het Behavioural Science Institute publiceren een 
onderzoek naar de oorzaken van dit emotionele 
eetgedrag in het wetenschappelijk tijdschrift 
 Appetite van april. 
Het was al langer bekend dat het dopamine D2 
receptorgen (DRD2) een rol speelt. Dit gen is 
 betrokken bij het deel van de hersenen, dat  
zorgt voor gevoelens van beloning en van genot.  
Jongeren met een bepaalde genetische variant in 
dit gen (TaQ1 A) hebben een tekort aan dopamine 
en lopen daardoor meer risico op emotioneel 
 eet gedrag. 
Van Strien vermoedde dat de opvoedingsstijl van 
de ouders ook een rol speelt. Om dat te toetsen 
haalde ze gegevens uit het Nijmeegs familie-
onderzoek, een databestand met informatie over 
een grote groep Nijmeegse gezinnen. Zo’n 280 
jongeren zijn op hun dertiende jaar en vier jaar 

later bevraagd over hun eetgedrag en het contact 
met hun ouders. De jongeren kregen vragen 
voorgelegd als: ‘Mijn moeder/vader gedraagt zich 
koel en onvriendelijk als ik iets doe wat zij/hij niet 
graag heeft.’ Of: ‘Als ik een slecht resultaat haal 
op school, maakt mijn moeder/vader mij het 
 leven zuur.’ Van Strien onderzocht het speeksel 
van de jongeren op de aanwezigheid van de gene-
tische variant van het dopamine D2 receptorgen. 
Ongeveer 12 procent van de onderzochte groep 
jongeren gaf aan dat manipulatie door een of 
 beide ouders vaak voorkomt. Een derde van  
hen bleek in het bezit van het risicogen voor 
 dopaminetekort. En bij die groep vond Van 
Strien ook een toename van emotioneel eet-
gedrag na vier jaar. Haar verklaring voor het ver-
band tussen emotioneel eetgedrag en manipula-
tief gedrag van ouders: “Doordat ouders zo met 
gevoelens van kinderen spelen, raakt het kind 
het zicht op de eigen gevoelens kwijt. Ze worden 
als het ware gevoelsblind gemaakt: ze hebben 
een vaag gevoel van onbehagen maar weten  
niet waarom ze boos of bang zijn. Ze gaan 
fysiolo gische reacties bij emoties verwarren  
met gevoelens van honger.” MZ

Bergen chocolade eten als alles tegenzit, heel wat jongeren schijnen dat te doen.
Eén op de drie heeft een risicogen voor emotioneel eten. Of ze echt emotionele eters 
worden, blijkt ook samen te hangen met de opvoedingsstijl van pa en ma.

ken. Kinderen van lager opgelei-
den leggen zich er makkelijker 
bij neer om net als papa een 
mbo-opleiding te volgen”, zegt 
Tieben. Wat ook niet meewerkt 
op de sociale ladder is dat ze 
minder hulpbronnen (geld, rela-
ties) hebben dan leeftijdgenoten 
van hoge komaf. 
Tieben onderzocht de gegevens 
van 7500 leerlingen, geboren 
tussen 1914 en 1985, uit de data-
bank van de Familie-Enquête 
 Nederlandse Bevolking. Het is 
het eerste onderzoek dat over 
zo’n groot tijdsbestek de keuzes 
van scholieren in kaart brengt.  
Tieben heeft geen gegevens over 
de schoolcarrière van de huidige 
studenten in het hoger onder-
wijs. Maar ze verwacht ook bij 
hen eenzelfde trend. “We 
 kunnen zien dat de ongelijkheid 
sinds de jaren vijftig omlaag 
gaat, maar hij blijft groot.” 
MZ

Nee, enkel de in je inborst ver-
stopte filosoof kan zien dat al die 
stellige oneliners en soundbytes 
slechts pseudo-waarheden met 
beperkte houdbaarheidsdatum 
zijn. Alleen filosofische theorieën 
beschrijven “de relatie tussen de 
woorden en de dingen niet alsof 
het om een feitelijk gegeven 
gaat, maar ze schrijven voor hoe 
de relatie tussen de woorden en 
dingen in ons behoort te zijn”. 
Die eeuwige normativiteit moe-
ten we volgens Bransen telkens 
weer opnieuw genuanceerd ter 
discussie stellen.
Woorden schieten hier tekort 
om het verband uit te leggen 
tussen Linda de Mol, lingerie en 
voedselbankpakketten plus de 
wijze les om niet de samenleving 
maar jezelf hufterproof te maken. 
Wie zelf filosoof wil worden 
moet zijn licht opsteken bij de 
meester zelf.  RW

Jan Bransen, Word zelf filosoof. 
Diemen: Veen Magazines, 2010
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W
etenschap is ook 
maar een me-
ning. En niet 
meer dan dat. Zo 

lijkt het publiek er althans te-
genaan te kijken. De ene na de 
andere wetenschapper komt deze 
dagen tot het besef dat het pu-
bliek niet langer blind vertrouwt 
op de argumenten van het ge-
leerde deel der natie. En schrikt 
zich rot.  
De elite moet blijkbaar op de 
brandstapel, stellen drie klimaat-
adviseurs op de opiniepagina’s 
in NRC Handelsblad op 6 februari. 
Ze reageren op de felle kritiek 
over de fouten in het rapport 
van het VN-klimaatpanel IPCC. 
Niet veel later vragen 53 weten-
schappers in een open brief zich 
ontsteld af hoe het zover heeft 
kunnen komen. De geloofwaar-
digheid van de wetenschap is in 
het geding, vinden ze.  
“Onze mening lijkt niet veel 
zwaarder te wegen dan de me-
ning van een bloemist en andere 

zelfverklaarde deskundigen”, zegt 
RIVM-voorman Roel Coutinho in 
zijn Machiavelli-lezing, op 9 
 februari in Den Haag. Hij toont 
zich geschokt over de manier 
waarop het publiek reageert op 
al die feiten die hij steeds maar 
weer van stal haalt, of het nu gaat 
over de prik tegen baarmoeder-
halskanker of die tegen de 
 Mexicaanse griep.  
De wetenschapper, die zorgvul-
dig experimenteert, kijkt en 
meet, moet het afleggen tegen 
de eerste de beste bezorgde moe-
der. Coutinho heeft er een flinke 
kater aan overgehouden. 

Hoge verwachtingen
Pieter Leroy, hoogleraar Milieu-
beleid, is nauwgezet volger van 
het klimaatdebat. Fout na fout 
werd ontdekt in de rapporten 
van het zo onaantastbaar lijken-
de klimaatinstituut van de VN. 
Het publiek wist niet meer wat 
te geloven. Stom, zegt Leroy, 
maar er is meer aan de hand dan 

een paar fouten. Hij vraagt zich 
af of het afkalvende gezag niet 
van alle tijden is: “Zijn er perio-
des geweest waarin onderzoe-
kers zonder controverses dingen 
verkocht kregen aan samen-
leving en politiek?” Misschien in 
de jaren vijftig, oppert Leroy. 
“Toen alle instituties nog gezag 
konden uitoefenen. En mogelijk 
zijn die jaren vijftig de uitzonde-
ring, niet deze periode.”
Dat de fouten ons zo sterk wor-
den aangerekend, heeft veel te 
maken met de verwachtingen 
die we zélf creëren, zegt Jozef 
Keulartz, bijzonder hoogleraar 
Duurzaamheid aan de bètafacul-
teit. Volgens hem is er wel dege-
lijk iets nieuws aan de hand: de 
wetenschap is in toenemende 
mate afhankelijk van fondsen 
van overheid en bedrijfsleven. 
“Om aandacht te krijgen worden 
aan de lopende band hoge ver-
wachtingen gewekt, wat onher-
roepelijk tot teleurstelling en 
desillusie leidt.” Het gevolg: be-

schadiging van wetenschappelij-
ke reputaties en verlies aan ver-
trouwen bij het grote publiek. 

Wetenschapshistoricus Erwin 
van Rijswoud doet onderzoek 
naar de rol van wetenschappelij-
ke experts in beleid en publiek 
debat. Hij heeft Osterhaus en 
Coutinho geïnterviewd en hun 
mediaoptredens over de Mexi-
caanse griep gevolgd. “Het op-
merkelijke is: ze doen altijd het-
zelfde. Ze doen wat ze altijd al 
doen. En dat is argumenten ge-
ven, in debat gaan. ‘Dit zijn de 
feiten, dit is het beleid, hier 
moeten we het mee doen, 
 mevrouw.’”  
Ook in zijn Machiavelli-lezing 
noemt Coutinho dat de oplos-
sing: de wetenschapper moet 
naar buiten treden met nog be-
tere argumenten.  
Maar of dat werkelijk de oplos-
sing is, is maar de vraag. Het 
promotieonderzoek van psycho-
loge en communicatiekundige 

Wetenschap is ook maar

een mening
Wetenschappers zitten in het verdomhoekje. Of het nou gaat om klimaatvoorspellingen 
of prikken tegen griep en kanker: het publiek luistert niet meer. Nijmeegse wetenschap-
pers zoeken een remedie tegen het verlies van hun eigen gezag: geef een plaats aan 
emoties, betrokkenheid en nuance. “We moeten ruimte eisen.” 

wetenschap
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PIETER LEROY
hoogleraar Milieubeleid

‘Zelfs twee minuten ruimte 
om iets uit te leggen, 
krijg je niet’

ERWIN VAN RIJSWOUD
Wetenschapshistoricus

‘Eén wetenschapper met 
twifels, en het publiek denkt 
dat die twijfel terecht is’

Ester Šorm (ze promoveerde op 
23 februari) wijst daar niet op. 
Integendeel: volgens haar is de 
deskundigheid van een spreker 
helemaal niet beslissend in een 
debat. Ze legde 200 proefperso-
nen 30 korte teksten voor waar-
bij ze mochten aangeven in hoe-
verre ze het eens of oneens wa-
ren met het standpunt. Opval-
lend genoeg bleken de argumen-
ten van een minder deskundige 
autoriteit even overtuigend als 
argumenten van een meer ter 
zake geïnformeerde afzender. 
Het bleek niets uit te maken of 
de uitspraak ‘Zwangere vrouwen 
die hun cholesterol verlagen, 
 lopen minder kans op vroeg-
geboorten’ in de mond werd 
 gelegd van dr. Karin Heimnitz, 
gepromoveerd op problemen bij 
pasgeboren kinderen of van 
 Karin Heimnitz, student Verlos-
kunde aan de Hogeschool 
Utrecht. Beide autoriteiten 
 waren even overtuigend.  
Zelf was ze er ook verbaasd over. 
“Je verwacht natuurlijk dat de 
argumenten van een bron die 
meer gekwalificeerd is, overtui-
gender zijn dan die van iemand 
die niet gekwalificeerd is. Dat 
blijkt uit de theorie, maar is ook 
gewoon common sense.”  

Je kunt dus als wetenschapper 
met al je autoriteit een zware 
kluif hebben aan tegenstanders 
die minder deskundig zijn, maar 
even overtuigend over kunnen 

komen. Overigens blijkt het wel 
uit te maken of dr. Karin Heim-
nitz verdacht wordt van belan-
genverstrengeling. De stelling 
dat zwangere vrouwen er goed 
aan doen hun cholesterol te ver-
lagen, werd een stuk minder 
aannemelijk gevonden als die 
werd gedaan door dr. Karin 
Heimnitz, gepromoveerd op 
 onderzoek naar problemen bij 
pasgeboren kinderen en tegen-
woordig werkzaam bij Becel. 

Botsende wetenschappers
Het viel voor het publiek niet 
mee om vast te stellen hoe het 
zit met die Mexicaanse ziekte, 
zegt Erwin van Rijswoud. De 
twee wetenschappers die het 
 debat bepaalden, Osterhaus en 
Coutinho, presenteerden aan-
vankelijk ieder een andere kijk 
op de ernst van de zaak. En bij 
de prik tegen het virus dat baar-
moederhalskanker veroorzaakt, 
stonden verschillende artsen te-
genover elkaar. “Als er maar één 
wetenschapper opstaat met twij-
fel, dan is dat voor het publiek 
het teken dat zijn twijfel terecht 
is. En dat die twijfel een weten-
schappelijke basis heeft.”  
Volgens Van Rijswoud past het in 
deze tijd om niet zomaar op een 
deskundige te vertrouwen. “We 
hechten veel waarde aan keuze-
vrijheid en aan het zelf doen van 
onderzoek, vooral door het ge-
bruik van internet. We hebben 
ook de beschikking over veel 

verschillende kennis en opinies, 
want iedereen is mondig en doet 
van zijn of haar verhaal verslag.” 
Wat niet helpt is dat deze opper-
vlakkige mondigheid wordt ge-
demonstreerd door iemand als 
Jan Peter Balkenende, zegt Jan 
Bransen, hoogleraar filosofie van 
de gedragswetenschappen. Hij 
doelt op de reactie van de pre-
mier op het Irak-rapport van de 
commissie Davids. Maandenlang 
onderzoek door talloze deskundi-
gen werd binnen luttele uren na 
ontvangst, en zonder te lezen, 
parmantig door Balkenende in 
diskrediet gebracht: de commis-
sie-Davids is slechts één mening 
over de zaak, ik heb een eigen 
waarneming, zei hij met zoveel 
woorden. “De mensen nemen 
meningen aan zoals je een jas 
aan- of uittrekt”, zegt Bransen. 
“De kernvraag is: kun je die me-
ning ook onderbouwen en uitleg-
gen waarom je die mening hebt?” 
Wat wetenschappers naar voren 
brengen zal vaak beter gefun-
deerd zijn dan de mening van  
de eerste de beste voorbijganger. 
Alleen: het publiek neemt daar 
geen kennis van. Jan Bransen 
ziet hierin de kern van het pro-
bleem, waarbij hij de media 
 aanwijst als grote boosdoener. 
“We hebben zoveel zenders en 
zoveel uren te vullen, maar in-
tussen moet iedereen uitleg ge-
ven in twitterzinnen van twintig 
woorden. Voor onderbouwing is 
geen ruimte.”  
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ESTER ŠORM
communicatiekundige

‘Deskundigheid is 
niet beslissend in 
een debat’

JOZEF KEULARTZ
hoogleraar duurzaamheid

‘Er moet een einde 
komen aan het 
zwart-wit denken’

JAN BRANSEN
hoogleraar Filosofie

‘Wetenschappers kunnen 
zelf ook iets doen om 
hun gezag te heroveren’

Ook Pieter Leroy wijst met de 
 beschuldigende vinger naar de 
media. Goed, we doen er zelf 
aan mee en laten ons graag ver-
leiden tot optredens, zegt hij, al 
dan niet aangemoedigd door 
universiteitsbestuurders die hun 
onderzoekers graag op tv zien. 
“Voor je het weet zit je als we-
tenschapper bij De Wereld Draait 
Door.” Maar die media draaien 
op controverses, zegt Leroy. 
 “Iedereen nodigt ons uit: roept u 
eens wat, in de hoop dat de dis-
cussie oplaait. Maar zelfs twee 
minuten ruimte om iets uit te 
leggen krijg je niet.”
De media blijven evenmin bui-
ten schot bij Keulartz. Hoog in 
het vaandel van de media staat 
het ‘hoor en wederhoor’, en in 
combinatie met hun drang tot 
hoge oplages en kijkcijfers, is dit 
een recept voor het uitvergroten 
van tegenstellingen. “Dit werkt 
in de hand dat alleen de meest 
extreme opvattingen gehoor 
 vinden.” In het klimaatdebat 
zijn dat de ‘alarmisten’ versus  
de mensen die alle problemen 
 onder de mat vegen. “Het 
 merendeel van de wetenschap-
pers neemt een meer gematigd 
standpunt in. Maar daarvoor is 
geen ruimte, want je wordt on-
middellijk bij een der kampen 
ingedeeld!”
 
Onzekerheid
Hoe kan de wetenschap haar 
 gezag weer laten gelden? Jan 
Bransen lanceerde begin deze 

maand het boek Word zelf filosoof, 
een ontleedboek om het kaf van 
het koren te scheiden in het 
land van de snelle meninkjes. 
Het bevorderen dat publiek en 
media beter onderbouwde me-
ningen te berde brengen is één 
ding, zegt Bransen. “Maar weten-
schappers zelf kunnen ook iets 
doen om hun gezag bij het pu-
bliek te heroveren.” 
Bransen noemt als uitweg het 
bevorderen van ‘moreel gast-
heerschap’ bij onderzoekers.  

“De morele gastheer probeert 
ruimte te scheppen voor emoties 
van anderen.” Meningen worden 
altijd geboren uit emoties zoals 
angst en woede, zegt Bransen: de 
kunst is om in te spelen op die 
emoties en daarbij zelf je kwets-
baarheid te tonen. De uitweg 
van Coutinho (“We moeten met 
betere argumenten komen”) is 
maar het halve verhaal. “Zonder 
ruimte te geven aan de emoties 
van het publiek, is er geen basis 
voor argumenten. Pas als die ba-
sis er is, kun je je gezag herwin-
nen.” 
Binnen de academische institu-
ties weten we nauwelijks nog 
wat er bij het publiek omgaat, 
signaleren Bransen en Leroy. En 
het omgekeerde is ook het geval, 
want het publiek krijgt geen 

 notie van de wijze waarop on-
derzoekers zelf de problemen te 
lijf gaan. Daarom moeten weten-
schappers niet alleen parmantig 
met hun resultaten naar buiten 
komen, zegt Leroy, maar in één 
adem ook laten zien wat hun on-
zekerheden zijn. 
Het debacle rondom de klimaat-
discussie, waarin de wetenschap 
er maar niet in slaagde haar be-
vindingen over het voetlicht te 
krijgen, inspireerde Leroy en een 
aantal collega’s in het land tot 

het boek From Climate Change to 
Social Change. Volgens de auteurs 
hangt de argwaan bij het pu-
bliek samen met de parmantige 
toon die wetenschappers aan-
slaan. “We zijn onzeker over 
veel zaken”, zegt Leroy. “En dat 
is ook niet zo vreemd bij zoiets 
complex als het klimaat. Maar 
toon dat dan ook, en nodig 
 betrokkenen uit erover mee te 
praten.”

Om tot een zinvol debat met de 
samenleving te komen, is vol-
gens Keulartz een omslag in de 
debatcultuur nodig. “Er moet 
een einde komen aan de sfeer 
van verdachtmaking en weder-
zijdse verkettering, en aan het 
zwart-wit denken waarbij men-
sen automatisch tot het ene of 

andere kamp worden inge-
deeld.” We moeten de moed 
 hebben om ruimte te eisen voor 
nuance, vindt Keulartz. Op die 
manier ben je ook beter in staat 
om de onderliggende overeen-
komsten tussen partijen bloot te 
leggen.   
We hébben het wel ergens over, 
zegt Pieter Leroy. De wereld ste-
vent af op 12 miljard mensen die 
het welvaartsniveau van Europa 
willen. “Dan moet je al je gezag 
inzetten om te zeggen dat zoiets 
domweg niet kán.” Alle weten-
schappers die Leroy kent, zijn 
gedreven om bij te dragen aan 
een betere wereld en willen 
daarom graag gehoord en gele-
zen worden. Maar zelfs als de 
klimaatwetenschappers erin 
 slagen hun gezag te herwinnen, 
gaat het roer in de samenleving 
niet vanzelf om. “Mensen zijn 
kortzichtig, en stellen graag 
 eigenbelang en korte termijn 
voorop. Dat zijn veel grotere 
 hinderpalen voor verandering 
dan het afkalvende gezag van  
de wetenschapper.” 

Tekst: Paul van den broek en 
Martine Zuidweg
Illustratie: roel Venderbosch

Jan bransen. Word zelf filosoof. 
Veen  Magazines. Zie ook de recensie 
op pagina 18.
Pieter leroy en anderen. From Climate 
Change to Social Change. international 
books utrecht.

‘Zonder ruimte te geven aan de emoties van 
het publiek, is er geen basis voor argumenten’
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Titaantjes van nu
‘Jongens waren we – maar 
aardige jongens.’ Nescio’s 
openingszin van Titaantjes is 
beroemd. Het verhaal – over 
veelbelovende jongens die niet 
aan hun jeugd idealen vast 
konden  houden – is het thema 
van de 75ste Boekenweek. En 
dus koos Vox vijf ‘Titaantjes’ 
van de Radboud Universiteit.  
Ze vertellen over hun dromen 
en idealen. En waar het fout 
kan gaan. 

Tekst: Bregje Cobussen / Illustraties: Merel Poiesz

Boekenweek in Nijmegen

Op zaterdag 13 maart is het lokale hoogtepunt 
van de 75ste Boekenweek: het Nijmeegs Boeken-
feest. Met Joost Zwagerman, Ramsey Nasr en 
Thomas Rosenboom (zelf ooit student in Nijme-
gen), debutante Franca Treur en Joris van 
 Casteren (Lelystad). Tom Pintens, de Vlaamse 
Spinvis, zingt Remco Campert. Radboud-filosoof 
Jan Bransen praat over het belang van een 
 literaire opvoeding, Nico Dijkshoorn en Judith 
Koelemeijer dragen voor uit eigen werk. Plus:  
de piepjonge winnaars van schrijfwedstrijd De 
Nijmeegse Nieuwe en een voorproefje uit de 
 debuutbundel van Dimitri Antonissen. Beat-trio 
Mark & The Spies en huisdeejay Lenkens zorgen 
vanaf 00.00 uur voor muziek. 
Meer informatie: www.nijmeegsboekenfeest.nl

student

Loes van Keimpema (24)
loopt co-schappen
Titaantje omdat: eerder gepromoveerd dan 
afgestudeerd

Waarom ben jij een Titaantje? 
“Tijdens mijn studie wilde ik meer betrok-
ken zijn bij het onderzoek in mijn vakgebied. 
Daarom ben ik een student-assistentschap 
gaan doen. Van daaruit ben ik min of meer in 
mijn promotie gerold. Intussen ben ik de 
jongste promovendus ooit binnen het UMC 
St Radboud. Tijdens mijn studie was ik hele-
maal niet de beste van mijn jaar, maar de 
promotie ging heel snel. Mijn promotor zegt 
dat ik een steile leercurve heb. Ik hoef iets 
maar één keer te horen om het te kunnen 
onthouden. Ik ben gepromoveerd, maar niet 
afgestudeerd. Ik moet mijn co-schappen nog. 
Daar ga ik me nu op concentreren. Even 
niets ernaast zodat ik lekker kan genieten 
van mijn vrije tijd.”

Waar droom jij van?
“Van na mijn co-schappen specialiseren. In 
welk vakgebied, dat weet ik nog niet. Ik wil 
altijd betrokken blijven bij wetenschappelijk 
onderzoek, dicht op de nieuwe ontwikkelin-
gen binnen mijn vakgebied zitten.”

Nescio’s Titaantjes verloren hun dromen uit het 
oog toen ze zich aanpasten aan de maatschappij. 
Waar zie jij het nog fout gaan?
“De grootste hindernis is dat je vooraf vaak 
je eigen valkuilen niet ziet.”

Jeroen Mooren (24)
loopt co-schappen
Titaantje omdat: succesvol judoka

Waarom ben jij een Titaantje?
“In mijn klasse ben ik de beste van Nederland 
en ik sta achtste op de wereldranglijst. Ik 
train door de week elke avond en drie och-
tenden en ga regelmatig op trainingsstage 
naar het buitenland. Vanaf mei heb ik twee 
jaar de tijd om te zorgen dat ik bij de beste 
22 van de wereld blijf. Die plaatsen zich in 
mei 2012 voor de Olympische Spelen. Top-
sport is lastig te combineren met een 
studie, maar ik krijg gelukkig veel 
medewerking.” 

Waar droom jij van?
“Nu van de Olympische Spelen in 
2012. Dat is haalbaar. Daar wil ik een medaille. 
Als je het over dromen hebt: goud is een 
mooie kleur.” 

Nescio’s Titaantjes verloren hun dromen uit het 
oog toen ze zich aanpasten aan de maatschappij. 
Waar zie jij het nog fout gaan?
“Een blessure is mijn grootste gevaar. Ik zet 
alles op alles. Mocht het fout gaan, dan kan 
ik mezelf recht in de ogen blijven kijken.” 
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Joep Bos-Coenraad (27)
masterstudent scheikunde
Titaantje omdat: bijzonder maatschappelijk 
betrokken

Waarom ben jij een Titaantje?
“Ons studenten wordt steeds meer afgepakt. 
Neem de P-in-2 of de mogelijke afschaffing 
van de basisbeurs. Ze snijden steeds weer een 
plakje van de worst en zo blijft er straks 
niets over. Terwijl onderwijs zó belangrijk is! 
Ik zet me in voor de kwaliteit van onderwijs. 
Eerst in de opleidingscommissie, vorig jaar 
in de Universitaire Studentenraad en nu in 
de Facultaire Studentenraad. Als het meezit 
kom ik in de gemeenteraad. Ik sta op num-
mer 21 op de lijst van GroenLinks en probeer 
met voorkeursstemmen in de raad te komen. 
Zoveel jongeren hebben het in zich om maat-
schappelijke betrokkenheid te tonen. Niet 
 iedereen doet daar wat mee. Ik wel.”
 
Waar droom jij van?
“Heel eerlijk: na mijn studie wil ik niet ver-
der in de medezeggenschap of de politiek. 
Mijn grote droom is om met een groepje in-
teressante studenten een 
innovatief product op de 
markt te zetten. Het lijkt 
me fantastisch om een 
eigen onderneming op 
te bouwen. Iets nieuws 
bedenken, schouders er-
onder en de boer op. Maar 
voor het zover is, komt er vast weer iets 
 anders op mijn pad. Dan kan ik het met die 
maatschappelijke betrokkenheid van me 
toch niet laten.”

Nescio’s Titaantjes verloren hun dromen uit het 
oog toen ze zich aanpasten aan de maatschappij. 
Waar zie jij het nog fout gaan?
“Ik ben optimistisch, ik hoop dat zo’n teleur-
stelling me bespaard blijft.”

Xenia Przygodda (19)
eerstejaars psychologie
Titaantje omdat: bijzonder muzikaal

Waarom ben jij een Titaantje? 
“Ik speel viool sinds mijn zesde. Op mijn 
tiende deed ik auditie voor de jeugdopleiding 
van de hogeschool voor muziek in Berlijn, 
waar ik vandaan kom. Daar heb ik naast mijn 
middelbare school viool, piano en muziek-
theorie gestudeerd. Na mijn eindexamen was 
er een studieplek voor me, maar ik besloot 
van muziek niet mijn beroep te maken. Ik 
wilde psychologie studeren in het buiten-
land. Nu speel ik in het Nijmeegs studenten-
orkest. Na het eerste concert kreeg ik de plek 
van concertmeester aangeboden, maar ik wil 
eerst wat meer orkestervaring opdoen.”

Waar droom jij van?
“Vioolspelen blijft een leuke hobby, met mis-
schien een keer een mooie solo tijdens een 
concert. Wat betreft mijn carrière hoop ik 
een combinatie te maken tussen een eigen 
praktijk en werken in het wetenschappelijk 
onderzoek.” 

Nescio’s Titaantjes verloren hun dromen uit het 
oog toen ze zich aanpasten aan de maatschappij. 
Waar zie jij het nog fout gaan?
“Mijn valkuil is mijn verlegenheid. Vaak heb 
ik een afwachtende houding en wacht ik tot 
een ander me benadert, in plaats van ergens 
zelf voor te gaan. Dat maakt me soms afhan-
kelijk van het initiatief van anderen.”

Jeroen Dera (23)
student onderzoeksmaster literatuurwetenschap
Titaantje omdat: literaire duizendpoot

Waarom ben jij een Titaantje?
“Dat zal in eerste instantie cijfermatig zijn: 
ik heb een negen gemiddeld. En ik heb al het 
een en ander gepubliceerd. Twaalf of dertien 
artikelen over literatuur en verschillende 
 recensies in vakbladen en poëzie. Bovendien 
ben ik hoofdredacteur van Vooys, tijdschrift 
voor de letteren en ik zit in de redactie van 
Meander, een literair e-zine. Ik ben altijd een 
‘schrijvertje’ geweest. Puur uit plezier en nu 
ook om een goed cv op te bouwen, zodat ik 
straks een promotieplek kan krijgen.”

Waar droom jij van?
“Ik wil later aan een universiteit werken en 
heel veel boeken schrijven over literatuur.”

Nescio’s Titaantjes verloren hun dromen uit het 
oog toen ze zich aanpasten aan de maatschappij. 
Waar zie jij het nog fout gaan?
“De subsidies voor het onderzoek in de gees-
teswetenschappen stromen niet bepaald bin-
nen. Dat kon wel eens een hindernis worden 
op academisch gebied. Maar ik zal hoe dan 
ook wat met literatuur gaan doen. Verder 
kan het nog fout gaan vanwege de liefde. 
Mocht mijn vriendin besluiten dat ze een 
 carrière in het buitenland ambieert, dan ga 
ik met haar mee. Dan zal ik wel mijn pijlen 
op een andere carrière moeten richten.” 
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Hakken in
een skatehal

cultuur

Sociologiestudent 
 Mathieu Janssen, 
 veelvuldig concert-  
en feestbezoeker en 
 parttime-dj, verkent  
de feesten in de stad.
foto’S: thiJMen SietSMa 

Bezocht op: 26 februari Entree: 7,50
 Aanvang: 22:00 uur Volgende Smackdown 
in Nijmegen: 20 juli in Villa van Schaeck Feest

Het hardcorefeest Smackdown gunt de bezoeker 
geen adempauze; elke minuut worden tweehonderd 
mokerharde beats je oor in getimmerd. Smack-
down is telkens op een andere locatie in Nederland 
en was op 26 februari in skatehal Waalhalla. 
Hoewel dit feest net zo goed een krakerspubliek 
kan trekken, is de zaal vanavond gevuld met een 
zestigtal authentieke gabbers. Kwalitatief is de UK 
en industrial hardcore die wordt gedraaid weinig 
interessant, maar het biedt de kale spierbonken 
een uitlaatklep. Zwetend in hun Australian hakken 
de gabbers een week hard werken van zich af. Pure 
muzikale agressie. 
Het basfestijn vindt plaats in het cafégedeelte van 
Waalhalla, een kleinere ruimte binnen de giganti-
sche skatehal op het industrieterrein in Nijmegen 
West aan de Waal. De hal is een initiatief van Anton 
Thiel en Daniel Wienke. In de achtertuin van hun 
studentenhuis bouwden de studievrienden al een 

skatepool en toen ze in contact kwamen met pro-
fessioneel skater Damian Winkelman, besloten ze 
gedrieën een overdekt skatepark te maken. Samen 
met een hoop vrijwilligers en wat subsidiegeld voor 
materiaal heeft het drietal een oude zetmeelfabriek 
omgestuct en geschuurd tot een prachtige skate- en 
evenementenhal met een inmiddels uiteenlopend 
programma. Waalhalla organiseert naast bandjes-
avonden en technofeesten ook graffiti- en skate-
cursussen.
Omdat praten onmogelijk is in het café en het 
 toilet zich aan de andere kant van de hal bevindt, 
lopen sommige gabbers verdwaald tussen de skate-
obstakels door. Al snel verzamelt zich een clubje 
rondom een halfpipe, waar een van hen met een 
leenskateboard op het randje klaarstaat om z’n nek 
te breken. Een lijntje coke geeft veel zelfvertrou-
wen: de gabber beweert vijf jaar geleden nog een 
keer te hebben geskate, maar gaat uiteraard na 
twee seconden op z’n bek. Aangemoedigd door de 
omstanders doet hij dat nog eens twintig keer over. 
Deze slapstick is het hoogtepunt van de avond, 
daar ik me nauwelijks op de dansvloer heb bege-
ven; het publiek en de sfeer nodigen niet uit tot 
dansen. 
Tenzij je van gabberfeesten houdt is Smackdown 
geen aanrader. Overigens is de organisatie van 
Waalhalla vanwege een aantal aanwezige nazi’s 
niet meer van plan dit feest te programmeren. 
 Bezoek wel zeker een ander feest op deze unieke 
locatie aan de Waal. Wacht niet al te lang, want 
over vier à vijf jaar moet de hal tegen de vlakte om 
plaats te maken voor een nieuwe woonwijk.   

slecht

matig

aardig

goed

fantastisch

beoordeling



Wanneer: 17 t/m 21 maart  Waar: in 
en om LUX Programma: staat vanaf 
5 maart op www.goshort.nl Tickets: 
verkrijgbaar vanaf 10 maartKorte films

Film The Hurt Locker
Er is geen overbodige romance, er is 
nauwelijks muziek, er is geen moraal 
die als foie gras door je strot wordt 
geduwd. The Hurt Locker is kaal en 
doeltreffend. Een film over drie Ame-
rikaanse bommenopruimers in Irak en 
alle eigenaardigheden die daar bij 
 horen. The Hurt Locker behoort tot 
het genre van de betere oorlogsfilms.

Vanaf donderdag 4 maart, Lux

Feest Wicked Jazz Sounds
Zijn er nog jongeren die een cursus 
stijldansen volgen? Anders zullen de 
rozen op het Nijmeegse  tangofestival 
vooral hun weg vinden naar gerestau-
reerde gebitten. Maar toch. Voor het 
festival staat er een Spiegeltent op het 
Koningsplein en daar zijn op 12 maart 
wicked jazz sounds te horen van het 
gelijknamige Amsterdamse collectief. 
Omdat jazz helemaal niet zo ouwelijk 
is als soms wordt gedacht, en mis-
schien geldt dat ook wel voor tango.
Vrijdag 12 maart, Spiegeltent Ko-
ningsplein, 20:30 uur

Science Researchers Night
De prijzen vliegen Nijmegenaar van 
het Jaar Sijbrand de Jong om de 
oren. Maar nu willen we ook wel eens 
iets horen van die Cosmic Sensation. 
Muziek en licht aangestuurd door 
 ongrijpbare kosmische deeltjes. 
Hoogleraren Heino Falcke en  
Sijbrand de Jong nemen ons op de 
researchers night mee naar de 
 duistere kant van het universum. 
Darth Vader here we come!
Vrijdag 12 maart, Lux, 20:00 uur

Concert The Gathering
Zou Within Temptation zonder  
Sharon kunnen? Het Nijmeegse  
The Gathering kan het wel af zonder 
zangeres Anneke van Giersbergen. Ze 
begonnen immers, twintig jaar gele-
den, ook zonder haar. De vrouwelijke 
zangcomponent blijft na het vertrek 
van Anneke behouden dankzij de 
Noorse zangeres Silje Wergeland. 
Vrijdag 12 maart, Doornroosje, 
20:30 uur

2727

De korte film: een genre met veel, heel veel mogelijk-
heden. De nieuwste experimenten op filmgebied zijn 
van 17 tot en met 21 maart te zien op het Go Short 
International Short Film Festival Nijmegen. anneke 
Smelik, hoogleraar Visuele cultuur, leidt ons in.

“Het genre ‘korte film’ is niet zo bekend. Volledig 
onterecht, want juist in dit genre kunnen film-
makers fantastisch experimenteren. In een lange 
film is dat lastiger. Anderhalf uur experiment vin-
den mensen al gauw te veel. Zie dan de spannings-
boog maar eens vast te houden. In een korte film is 
dat veel makkelijker en daarmee heeft dit genre 
veel meer mogelijkheden.
Neem Please say something. Een korte film over de re-
latie tussen een kat en een muis, die man en vrouw 
lijken. Er zijn voortdurend sprongen in de tijd, die 
telkens een andere mogelijkheid laten zien voor de 
kat en de muis, om met hun relatie om te gaan. 

Een mooi inkijkje in hoe we dat zelf kunnen doen. 
Hoewel ik eerlijk moet zijn: deze film was zo expe-
rimenteel dat ik hem niet helemaal begreep. Dat is 
óók mooi aan Go Short, als je een film niks vindt, 
hoef je niet meteen een volle anderhalf uur uit te 
zitten. Het is zo af en dan komt er weer iets com-
pleet anders, dat je misschien wel aanspreekt.
Lost Paradise vond ik erg mooi. Een film over een 
man en een vrouw, naakt, die vrijen in een hotel-
kamer. Ze houden van elkaar. Als de vrijpartij is af-
gelopen kleden ze zich aan. Hij knoopt een Joodse 
gebedsriem om, zij een Arabische hoofddoek. In 
hun naaktheid waren ze gelijk, in de kleren krijgen 
ze een identiteit, waarmee ze plotseling lijnrecht 
tegenover elkaar staan. Prachtige verbeelding van 
een andere kant van het conflict tussen Israël en 
Palestina. 
Photograph of Jesus vond ik het meest fascinerend 
van wat ik tot nu heb gezien. Een experimenteel 
filmpje gebaseerd op het materiaal in het foto-
archief van Getty Images. Een voice-over vertelt 
over de ronduit vreemde fotoaanvragen die binnen-
komen. Voor foto’s van de dodo bijvoorbeeld, die in 
de zeventiende eeuw is uitgestorven. Ruim voordat 
de fotografie haar intrede deed. Of er wordt ge-
vraagd naar vakantiekiekjes van Jezus Christus, of 
een plaatje van Hitler tijdens de Olympische Spelen 
van 1948. Het onbegrip van mensen als dergelijke 
aanvragen niet ingewilligd kunnen worden doet 
vreemd aan. De film laat je reflecteren op het 
 enorme belang van de beeldcultuur in onze tijd. 
Over Go Short kan ik kort zijn: als je op de hoogte 
wilt zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van film, dan moet je gaan.”  BC

Dodofoto in 
een mooi genre

DOEN
OF 
LATEN

ZIEN
OF
NIET 
ZIEN



12 & 13 maart Amsterdam RAI

www.carrierebeurs.nl

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

ingewikkeld 
werk

oproepkracht wikkelarij bij Smit Transformatoren

Goed verdienen - Makkelijk in te passen in je studierooster

Info: PP personeelsdiensten  Nancy van de Coolwijk – Arnolds
T.  024–3245455    I     E. nancy@pponline.nl     I    W. www.pponline.nl

Afstudeerborrel of promotiefeest?
U hoeft alleen maar de straat over te steken.

Laat vrijblijvend een offerte maken!

www.valdin.nl

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

Ieder jaar worden er verkiezin-
gen gehouden voor de mede-
zeggenschap. Studenten be-
palen wie zij graag in de 
Opleidingscommissie, de Fa-
cultaire- en de Universitaire 
Studentenraad terug willen 
zien. Dit jaar kun je tussen 17 
en 27 mei stemmen op je fa-
voriete kandidaat. Kijk op ru.
nl/verkiezingen

Wat doet de medezeggen-
schap? Wat kan het nu daad-
werkelijk voor mij betekenen? 
En hoe is het om in de mede-
zeggenschap te zitten? Op 
deze en nog veel meer vragen 
krijg je antwoord in de week 
van 15 t/m 18 maart. Oplei-
dingscommissies, Facultaire 
Studentenraden en de Univer-
sitaire Studentenraad komen 
naar je toe om informatie te 
geven. In deze tijd van onder-
wijsbezuinigingen is een ster-
ke medezeggenschap immers 
van groot belang!

Wist je dat de USR ook een 
Taskforce UB heeft? Met vra-
gen, klachten of suggesties 
over de Universitaire Biblio-
theek kun je bij hen terecht. 
Bevalt de nieuwe Learning 
Zone bijvoorbeeld? Loop je in 
de Verdieping een verkoud-
heid op? Of is er vaak geen 
kluisje voor je spullen beschik-
baar? Mail gerust naar usr@
student.ru.n

STUDENTENRAAD
ACTUEEL

 

stUDENtENBANEN
Meer studentenbanen op de 
campus!

Naar aanleiding van een notitie van 
AKKUraadt vorig collegejaar is in 
opdracht van het College van Be-
stuur een verkenning uitgevoerd 
naar studentenbanen. Doel hiervan 
was om de mogelijkheden voor het 
vergroten van het aantal studen-
tenbanen op de campus en verbe-
tering van organisatie en aanbod te 
onderzoeken. Cijfers uit 2008 laten 
zien dat toen zo’n 1500 studenten 
voor de RU werkten. Het College 
van Bestuur deelt de visie van de 
USR dat het een goede zaak zou 
zijn wanneer meer studenten voor 
de RU werken, en heeft daartoe 
een aantal voorstellen gedaan.  
Ten eerste wordt het idee van een 
vacaturesite uitgewerkt, met als 
doel uitbreiding van de studenten-

pool van Dienst Studentenzaken. 
Ten tweede wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn voor een intern 
uitzendbureau, waardoor meer 
mensen in dienst van de RU kun-
nen werken. Tot slot wordt beke-
ken hoe student-assistenten bij de 
plannen betrokken kunnen worden. 
Het doel is dat in september 2010 
een en ander operationeel zal zijn. 
We zijn benieuwd!

BEZUINIGINGEN
Is de studiefinanciering nog te 
redden?

Ook op onderwijs moet bezuinigd 
worden, bijvoorbeeld op de studie-
financiering. Het afschaffen van de 
studiefinanciering als gift zou een 
grote belemmering vormen voor de 
toegankelijkheid van het hoger on-
derwijs. Misschien is het dus wel 
zeer positief dat het kabinet is ge-

vallen. In het voorjaar geven de 
werkgroepen namelijk hun advies 
aan het kabinet, waarin zij formule-
ren waar en hoe bezuinigd kan 
worden. Alle partijen zullen dan op-
nieuw standpunten moeten inne-
men over deze bezuinigingen, en 
dus ook over het wel of niet af-
schaffen van de studiefinanciering. 
Dat betekent dat we aan iedere 
Kamerfractie duidelijk moeten 
maken dat we tegen het afschaffen 
van de studiefinanciering zijn. Door 
onze stem te laten horen in de lan-
delijke politiek krijgen hebben we 
een grotere kans om de studie-
financiering als prestatiebeurs toch 
nog te redden. De Landelijke 
 Studenten Vakbond organiseert 
binnenkort een grote demonstratie 
tegen de onderwijsbezuinigingen. 
www.lsvb.nl

wetswijziging: 
wat gaat er veranderen?

DE UNIVERsItAIRE 
stUDENtENRAAD 

stUDENtENRAAD ACtUEEl 
wORDt U AANGEBODEN DOOR

Na een lang debat gaat per 1 
september 2010 de nieuwe wet 
op Hoger Onderwijs en weten-
schappelijk Onderzoek in. wat 
gaat deze nieuwe wet betekenen? 

• In plaats van de studentenasses-
sor in het College van Bestuur 
krijgt de USR een versterkt initia-
tiefrecht: de USR zal in een vroeg 
stadium bij de beleidsvorming van 
de universiteit betrokken worden.
• Voortaan geldt een omgekeerde 
bewijslast: wanneer de onderne-
mingsraad of de studentenraad in 
conflict met het College van 
 Bestuur komt moet het college 
voortaan aantonen dat zij procedu-
reel juist heeft gehandeld. 
• Voor studenten komt er een 
klachtenloket waar alle klachten 
die betrekking hebben op je oplei-
ding, faciliteiten, tentamenuitslagen 
etc. aangekaart kunnen worden. 
• Het onderwerp dat het meeste 
stof heeft doen opwaaien is de af-
schaffing van de financiering van 

de tweede studie. In de praktijk 
zullen de gevolgen nog niet direct 
merkbaar zijn, want voor de ko-
mende drie jaar is er een bekosti-
gingsakkoord gesloten tussen lan-
delijke studentenorganisaties en de 
koepels van universiteiten en HBO-
instellingen. Dit houdt in dat het in-
stellingscollegegeld gelijk blijft aan 
het wettelijke collegegeld. Studen-
ten die zich pas na het behalen van 
een bachelor- danwel masterdiplo-

ma inschrijven voor een tweede 
bachelor danwel master, zullen 
voortaan instellingscollegegeld in 
plaats van wettelijk collegegeld 
moeten betalen. 

De USR brengt binnenkort een 
 folder uit over de nieuwe WHW om 
de studenten te informeren over 
veranderingen. Mocht je nog 
 vragen hebben, mail dan naar 
usr@student.ru.nl.
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Tijdpad verkiezingen USR, FSR 
en opleidingscommissie
• 8 t/m 12 maart 
Iedere student ontvangt in de 
studentenmail een mededeling 
hoe hij/zij vermeld is in het kies-
register. Mocht je deze mail niet 
ontvangen, surf dan naar   
www.ru.nl/verkiezingen! 
• 1 april t/m 9 april 
Kandidaatstellingen van 9.00 - 
17.00 uur.
• 12 april tot en met 16 april
Bekendmaking kandidaten via 
internet
• 12 mei & 14 mei
Verzending stemoproep
maandag 17 mei
1e stemdag
• donderdag 27 mei tot 24.00 uur
Sluitingsdatum, laatste stemdag
• Vrijdag 28 mei tot 16.30 uur

Bekendmaking uitslag in het 
Cultuurcafé. 
In de week hierna verdere 

 bekendmaking uitslag via publi-
catie op de website, Vox en 
nieuwsbrief Studentenzaken. 
Verder rechtstreekse bericht-
geving aan kandidaten, facul-
teitssecretarissen en contact-
personen van opleidings-
commissies.
www.ru.nl/verkiezingen 

Trappenloop Erasmusgebouw
11 maart in het Erasmusgebouw. 
Deelname is open voor iedereen. 
Naast de hoofdrace over 20 
 etages is er dit jaar ook weer een 
sprintrace over 10 etages en een 
estafetteloop waarin met 4 per-
sonen ieder 5 etages loopt. http://
trappenloop.haasjeatletiek.nl/

Exposities maart
Jean le Gac in de Universiteits-
bibliotheek, Erasmuslaan 36.
Stéphane Belzère in het 
 Anatomisch  Museum,  
Geert Grooteplein 21

campusvox

Van letteren in Tilburg naar de sociale faculteit in Nijmegen. Waarom?
“Ik wilde wel eens wat anders. Een nieuwe stad, een nieuwe universiteit, een 
nieuwe invalshoek. Op de letterenfaculteit van de UvT hield ik me met de sociale 
kant van taal bezig. Nu werk ik op de sociale faculteit veel met taal. Het onder-
zoek waar ik hier aan werk sprak me aan. Ik zag de relevantie en vond het inte-
ressant. Een eer dat ik hieraan mee mag werken.”
Grote woorden! Waar gaat het over?
“Ik kijk naar zelfregulatie bij kinderen tussen vijf en zeven. Of ze zichzelf taken 
op kunnen leggen, een planning maken en die ook uitvoeren. Of ze zelf hun ge-
drag kunnen reguleren en wat het effect daarvan is op beginnende geletterdheid. 
Met dit onderzoek hopen we bij te dragen aan een methode die de overstap van 
groep 2 naar groep 3 minder groot moet maken. Nog te veel kinderen hebben 
daar moeite mee.” 
Je bent pas nét aan het werk. ’s Avonds nog energie voor leuke dingen?
“Jazeker! Ik ga vaak sporten, in Nijmegen of in Tilburg. Ik heb een zitbaan, dus 
dat heb ik ’s avonds nodig om niet onrustig te worden. Ik ga een paar keer per 
week wat doen met vrienden of mijn vriend. Lekker ergens eten bijvoorbeeld. En 
ik fiets graag. Lange afstanden het liefst. De vrijheid is fantastisch! Vorige zomer 
zijn we in Nederland gaan fietsen. Dit jaar fietsen we waarschijnlijk naar Venetië. 
Met een tent achterop kun je gaan en staan waar je wilt.” 

Algemeen
Studentenkerk, Erasmuslaan 9A
Dagelijks 12.45 uur: Getijdengebed.
Elke zondag om 17.00 uur: Cath. Eucharist
4 maart, 19.30 uur: Start cursus ‘Wereld-
godsdiensten’.*
7 maart, 11.00 uur: 3e zondag vasten. 
8 maart, 18.00 uur: Vastenmaaltijd*
9 maart, 19.00 uur: Filosoferen
10 maart, 19.30 uur: Taizéviering
11 maart, 12.30 uur: Roze Lunch 
14 maart, 11.00 uur: 4de Zondag vasten. 
15 maart, 18.00 uur: Vastenmaaltijd:*
15 maart, 19.30 uur: Boeddh. meditatie
16 maart, 19.30 uur: Voorbereiding 
Kloosterweekend van 26-28 maart bij de 
Zusters Clarissen in Nijmegen. Kosten: 
€40,- . Alleen voor studenten.*
* opgeven
www.ru.nl/studentenkerk

Lezingen
NCMLS Seminar 
9 maart, 12h00: Prof. Börje Haraldsson, 
Sahlgrenska Academy, University Gothen-
burg: ‘Mechanism behind proteinuria;  
is there a role for the glomerular endo-
thelium?’.
15 maart, 15h00: Prof. Hugues de Thé, 
Molecular Biology, University Paris: 
 ‘Dissecting APL pathogenesis through 
therapy response’. 
18 maart, 09h00: Prof. dr. Ian Tomlinson, 
Cancer Research, London ‘The BMP 
 pathway and predisposition to colorectal 
cancer’. 
18 maart, 10.30-13.00 uur. Minisympo-
sium, MMD Masterclass. 
Plaats: Colloquiumkamer NCMLS- 
 gebouw, route 289, www.ncmls.eu. 

NCMLS Forum
15 maart, 17.00-19.30 uur: titel ‘Nano-
technology in Regenarative Medicine’
Plaats: Radboud Auditorium, G Groote-
plein 15, route 296, www.ncmls.eu.

Science Cafe Nijmegen 
15 maart, 20.00 uur debat ‘De Eeuw van 
de Gele Stroom?’, over duurzame energie, 
beleid en zonnecentrales. 
Plaats: Ierse Pub The Shamrock, Smetius-
straat 17.
www.sciencecafenijmegen.nl

Soeterbeeck Programma 
Lezing Notker Wolf  
15 maart, 20.00–22.00 uur: Lezing Inspi-
ration from our European Heritage door 
abt-primaat van de benedictijnen dr. 
 Notker Wolf. Deelname kost €7,50 mede-
werkers en alumnipashouders RU €5,- 
studenten RU gratis. 
Plaats: Aula, Comeniuslaan 2. 
www.ru.nl/sp/notkerwolf 
Inleiding in het denken van Notker Wolf 
9 maart, 20.00 - 21.30 uur: Lezing Prof.
dr. Wil Derkse als voorbereiding op de 
 lezing door Notker Wolf. Plaats: College-
zalencomplex, Mercatorpad. 
www.ru.nl/sp/inleidingnotkerwolf 

PAOG-Heyendael 
10 maart: Psychodiagnostiek, waarzegge-
rij, kunst of kunde Over het proces, be-
trouwbaarheid en validiteit van psychia-
trische diagnostiek, nascholingsavond 
voor psychiaters en psychologen.
www.paogheyendael.nl

Cultuur
Cultuur op de Campus
9 maart: ‘The Hickey Underworld’, rock-
band uit België in CultuurCafé
10 maart,19.00-21.30u: Filmavond: ‘Urban 
Violence in Latin-America’. Tropa de Elite, 
inleiding en opening foto-expo in CC3, 
Mercatorpad 1, entree €1,50
11 maart, 20.30-21.30u: LOS muziek-
theater: Lijf On Stage in CultuurCafé, 
Mercatorpad 1.
16 maart, 20.00-22.30u: Kaf en Koren #1: 
Roughhouse, Modesty Calls en Intended 
in CultuurCafé, Mercatorpad 1.
17 & 18 maart: Museum2daagse, in di-
verse musea/afdelingen rondleidingen. 
Opgeven: cultuuropdecampus@gmail.
com. www.ru.nl/cultuuropdecampus

Benoemingen 
Dr. Frank Redig is per 1 januari benoemd 
tot hoogleraar Toegepaste Stochastie-
kaan (FNWI) 
Dr. Peter Pickkers is per 1 januari be-
noemd tot hoogleraar Experimentele 
 Intensive Care Geneeskunde. (UMC St 
Radboud).
Prof. dr. Mathias Prokop is benoemd tot 
hoogleraar Radiologie (UMC St Radboud)
Mw prof. dr. Beate van der Heijden is per 
1 april benoemd tot hoogleraar Business 
Administration (FdM) 
Prof. dr. Andre Geim is per 15 februari 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Inno-
vative Materials and Nanoscience.
Dr. Gert Meijer is per 1 maart benoemd 
tot hoogleraar Orale Implantologie (UMC 
St Radboud). 
Mw prof. dr.Carine Carels is per 1 maart 
benoemd tot hoogleraar Orthodontie 
(UMC St Radboud).

Promoties en oraties
1 maart, 15.30 uur: promotie dhr ir. M. 
Jolink (FNWI) ‘People management to 
 stimulate networking.A study in the food 
industry’. 
2 maart, 15.30 uur: promotie mw ing. 
A.J.A. Kooper (UMC St Radboud) ‘Innova-
tion of prenatal genetic diagnostics in 
 relation to improvement of care’. 
3 maart, 13.30 uur: promotie dhr drs. EJ.M. 
Toonen (UMC St Radboud)’Anti-TNF phar-
macogenomics in rheumatoid arthritis: 
towards personalized therapeutics’.
3 maart, 15.30 uur: promotie mw drs. 
M.P. Ketelaars (FSW) ‘The nature of 
 pragmatic language impairment’. 
4 maart, 10.30 uur: promotie mw N. Tieben 
(FSW)’Transitions, Tracks and Transfor-
mations. Social inequality in transitions 
into, through and out of secondary 
 education in the Netherlands for cohorts 
born between 1914 and 1985’.

Naam Eva van de Sande
Leeftijd 25
Was Student aan de Universiteit van 
Tilburg
Is AIO bij orthopedagogiek (0,8 fte)
Sinds 1 december 2009

Nieuwgezicht



31

num
m

er 12 • jaargang 10 • 4 m
aart 2010

5 maart, 12.00 uur: promotie mw drs. L.E. 
de Ruiter (FdL)’Studies on intonation and 
information structure in child and adult 
German’. 
5 maart, 15.00 uur: afscheidscollege dhr 
prof. dr. A.J.A. Godfroij (FdM)’De beteke-
nis van de managementwetenschappen 
voor de praktijk’. 
8 maart, 15.30 uur: promotie dhr drs. ing. 
A.A.J.P. Robbesom (UMC St Radboud) 
 ‘Extracellular matrix molecules and the 
pathogenesis of pulmonary emphysema’
9 maart, 13.30 uur: promotie mw drs. 
C.H. Lenselink (UMC St Radboud) ‘Sexual 
behaviour and HPV in young women. The 
pre-vaccine era’.
9 maart, 15.30 uur: promotie dhr drs. 
D.J.M. Willems (FSW)’Interactive Maps. 
Using the pen in human computer inter-
action’. 
10 maart, 10.30 uur: promotie mw dr. 
med. E.G.C. Troost (UMC St Radboud) 
 ‘Validation of PET imaging for non-invasive 
characterization of head and neck tumors’. 
10 maart, 13.30 uur: promotie mw drs. 
S.R. Broekhuis-Smallegoor (UMC St 
 Radboud) ’Dynamic MR imaging in 
 female pelvic floor disorders’. 
10 maart, 15.30 uur: promotie mw drs. 
drs. C.A.M. van Wayenburg (UMC St 
 Radboud) ’Nutrition in General Practice’
11 maart, 15.30 uur: promotie mw drs. 
G.C. Alons (FdM) ‘Against the Grain. French 
and German Preference Formation on 
Agricultural Trade during the GATT 
 Uruguay Round’. 
12 maart, 10.00 uur: promotie mw drs. 
L.J.A.E. Snaphaan (UMC St Radboud) 
’Epidemiology of Post-Stroke behavioural 
Consequences’.
12 maart, 12.00 uur: promotie mw drs. 
A.M.E. Lintsen (UMC St Radboud) ‘IVF in 
the Netherlands. Success rates, lifestyle, 
psychological factors, and costs’.
12 maart, 15.30 uur: promotie mw drs. S. 
Holewijn (UMC St Radboud)’Non-Invasive 
Measurements of Atherosclerosis in 
 relation to cardiovascular risk factors. A 
study in the general population & Familial 
Combined Hyperlipidemia’.
15 maart, 10.30 uur: promotie dhr M.L.G. 
Dobre (Filosofie) ‘Metaphysics and 
Physics in Cartesian Natural Philosophy: 
Descartes and Early French Cartesians 
on the Foundation of Natural Philosophy’.
16 maart, 15.30 uur: promotie dhr drs. 
R.F. André (UMC St Radboud) ’Surgical 
procedures of the nasal valve area; opera-
tive techniques and functional outcomes’. 
19 maart, 10.30 uur: promotie mw drs. 
M.C. Boonstra (UMC St Radboud)’The 
 sit-to-stand movement: A clinical 
 evaluation tool for knee and hip arthro-
plasty patients’.
19 maart, 13.00 uur: promotie mw drs. 
M.E.L. Nienhuijs (UMC St Radboud) ‘The 
role of natural equine growth factors in 
experimental bone engineering’
19 maart, 15.45 uur: oratie mw prof. dr. 
A.C. Huizink (FSW)’Middelen om aan de 
druk te ontsnappen’

Internationale 
Vrouwendag
In het kader van Internationale Vrouwen-
dag op 8 maart van 13.00-14.00 uur orga-
niseert het Institute for Gender Studies 
een lezing ‘Denken over de derde feminis-
tische golf’. Plaats: De Refter (zijzaal). 
www.ru.nl/genderstudies

Radboud Reppen en Roeren
Op 31 maart van 20.00-22.00 uur in Radboud Reppen en Roeren een 
avond over depressie. Harry Bekkering praat met Maarten van  Buuren 
over zijn ervaringen tijdens het schrijven van het boek:  Kikker gaat 
fietsen! of Over het leed dat leven heet, uitgeverij Lemniscaat, 2008. 
Dit boek trok overal veel aandacht. Voorafgaand is er een maaltijd 
vanaf 18.00 uur in Huize Heyendael. Plaats: Huize Heyendael, Geert 
Grooteplein 9.
De toegangsprijs is voor PV-leden, medewerkers op de campus en 
 studenten € 7,50. Bezoekers van buiten betalen € 10,-. Het diner voor-
af is facultatief en kost voor iedereen € 20,-, incl. glas wijn. Voor de 
maaltijd is er ruimte voor 35 deelnemers. Inschrijving geschiedt op 
volgorde van aanmelding via email: info@pvradboud.nl (t/m 25 maart) 
onder vermelding van naam, adres en personeels-, of studentnummer.
www.ru.nl/pv

 
 Vacatures

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

 

Deze week onder meer:

•	 Universitair	docent	Bestuurskunde (1,0fte)

 Faculteit der Managementwetenschappen

•	 Scientific	Programmer	in	the	section	Intelligent	Systems	of	ICIS	(1.0 fte)

	 Faculty	of	Science

•	 Two	PhD	researchers	for	Religious	Orders	and	Religious	Identy	

 Formation (1,0 fte)

	 Faculty	of	Arts

•	 Principal	Investigator (1,0 fte)

	 Donders	Institute,	Centre	for	Cognitive	Neuroimaging

  
* Voor	interne	vacatures,	kijk	op	www.radboudnet.nl/vacatures
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Vice-preses Bas Borst en preses Fleur Kossen komen
niet toe aan de Yogho Yogho op de achtergrond

Oud-bestuursleden Frank Cornelissen (l) en Jim Koek hebben 
amen met Nina Harteveld na hun bestuurstijd gestreden voor 
een eigen Arguspand. “Dat dachten we in een half jaar rond
te hebben, maar die inschatting was wat naïef.”

Bob Janssen (l) en Michiel Timmer steken er 
nog eentje op en dromen van een flatscreen

Pedel Giselle Schellekens hengst ieder 
half uur met de staf op de vloer en haar
stem is op Plein 1944 nog te horen

Bob de bouwers Hassie en Mo vinden het een
leuke toko en Argus een aanwinst voor de straat

Tapcommissieleden Bram Veringa (l) en 
Thijs de Visser zijn verguld met de nieuwe tap

Nanda Okkinga, Wilrike Hulst en Kim Vervuurt (vlnr) 
durven samen anders te zijn

BACKSTAGEVOX
Wat? Diesviering van disputenfederatie 
Argus
Waar? In het nieuwe eigen pand op 
de Bloemerstraat 
Wanneer? Dinsdag 2 maart van 
23:00 uur tot 01:00 uur

Met gestrekt been trapten we de voordeur in om 
daarna onze blaas tegen de toiletdeur te legen. Ja, 
leer ons de mores van Argus kennen. Backstage 
past zich overal aan. Al zaten we bij Argus fout, 
want die gedroegen zich keurig toen wij er waren. 
De reputatie van de disputenfederatie was onge-
veer total loss na incidenten in O42 en de verban-
ning uit Villa Van Schaeck. Maar een nieuw pand 
(getiteld: Het Pand) is een nieuw begin. Backstage 
is de Mahatma Gandhi onder de Voxrubrieken en 
geeft iedereen een nieuwe kans. 
Bij Argus zelf vergeten ze niet snel. Twee vragen 
krijgen we de hele avond te horen. De eerste is: 
wordt dit weer een negatief stuk? De tweede 
vraag komt van onze Boelandvrienden die als een 
soort stadswachten fungeerden in het nieuwe 
pand en de hele tijd vragen wanneer we klaar zijn 
en wanneer we vertrekken. 
Gelukkig zijn er ook gastvrije mensen op de dies-
viering van Argus, zoals de frisse jongedames van 
Selene. Vrouwen met een eigen identiteit, zo 
 verklaren Wilrike Hulst en Nanda Okkinga hun 
slogan Dare To Be Different. 
Het rookhok wordt intussen ontmaagd door 
 Thor-leden Bob Janssen en Michiel Timmer die 
ook dol zijn op vrouwen (met of zonder identiteit). 
Zij weten wel raad met de nu nog kale kelder met 
bouwlamp. “Een bank, een flatscreen en een 
paal.” Dat ze ook nog een bordje ‘Verboden voor 
vrouwen’ willen, doet je dan wel afvragen wat ze 
met die paal moeten. 
Boven treffen we een van de verbouwers aan. 
Hassie heet ie, en hij presenteert zich als de Johan 
Cruijff onder de bouwvakkers met uitspraken als 
“wat je sloopt moet je ook weer opbouwen” en 
“als het eenmaal klaar is, lijkt het altijd makkelijk”. 
Terwijl een Boelander aan onze broekspijp hangt, 
spreken we pedel Giselle Schellekens. Ze roept 
de hele avond clubs en disputen op om te 
 recipiëren bij het bestuur. “Bijna altijd worden er 
mannen gevraagd voor deze erefunctie, maar mijn 
stem was hard genoeg om gevraagd te worden. 
Gelukkig word ik niet snel schor.” 
Het middelpunt van de avond was het gelukkige 
en trotse bestuur. “Twee jaar zonder eigen stek 
was niet goed voor het groepsgevoel”, aldus pre-
ses Fleur Kossen. “Het is nu prioriteit om het pand 
financieel goed te laten draaien.” O, en nieuwe 
disputen die zich willen aansluiten zijn ook wel-
kom. Moet je wel even langs Boeland, de voet-
afdruk staat nog op ons achterste.  AvdH

Simon Pape (l) en Geert Rombouts hebben met 
Panacee een groter onderkomen op de Oranjesingel 
maar het nieuwe Arguspand is leuk voor erbij
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