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02. En passant

Dan weet je meteen: o jee,
daar ga ik over twee jaar
mee trouwen

Column

Overlijdensbericht
Vorige week is een achterneef van mij overleden. Geheel
onverwacht. Een beetje vreemde figuur, zelfs binnen mijn
familie. Mijn achterneef was helderziende. Op verzoek voorspelde hij je de toekomst. Hij had een kristallen bol en een
houten been. Toen ik een jaar of twintig was en de toekomst
nog vóór mij lag in plaats van achter mij, heb ik hem een keer
geraadpleegd. Ik belde bij hem aan. Wel vreemd eigenlijk,
dat een helderziende een deurbel nodig heeft. Die wéét toch
wanneer er iemand voor de deur staat, en wie het is en wat
hij komt doen. Misschien had dat me moeten waarschuwen.
Ook vreemd was dat hij naar een speelfilm zat te kijken en
dat hij die eerst even wilde af zien. Als je helderziend bent,
weet je toch hoe die film zal eindigen? Waarom zou je er dan
überhaupt nog naar kijken? Of naar een voetbalwedstrijd? Of
naar de weersverwachting? Lijkt me eigenlijk een heel saai
leven als helderziende. Dan zie je een vrouw op een feestje

en dan weet je meteen: o jee, daar ga ik over twee jaar mee
trouwen. Toen ik de vrouw van mijn achterneef zag, kon ik
me voorstellen dat dat een hele schok voor hem moet zijn
geweest. Mijn achterneef voorspelde mij een schitterende
toekomst, met een glansrijke carrière, een grote populariteit
bij het vrouwelijke geslacht en veel geldelijk gewin en financiële meevallers. Daarvan is nog weinig uitgekomen. Wel heb
ik één keer 15 euro gewonnen in de Staatsloterij. Vorige week
is hij dus overleden, die achterneef. Hij stak de weg over en
werd overreden door een vrachtwagen met aanhanger. Die
had hij niet zien aankomen.

Erik-Jan Broers
is docent aan de rechtenfaculteit. Lees zijn blogs op UniversOnline.

(Advertentie)

Tips?
Mail de redactie:
univers@uvt.nl.
Tweeten kan
ook: twitter.com/
universtweet.

Poetry & Beef
Wil je Campusdichter 2014 worden? Stuur dan
voor 13 januari drie gedichten naar Academic
Forum. Als je wint ontvang je een stipendium
van 500 euro en je mag minimaal 6 keer publiceren

Goed voorbereid op een
succesvolle toekomst!

Mastervoorlichtingsavond:

19 maart 2014

Meld je aan
www.tilburguniversity.edu/najebachelor
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Van de redactie

Soms is Facebook toch ergens goed voor. Het rommelde in december bij de Raden van Toezicht van
universiteiten en hogescholen. Het toezichtsorgaan van onze universiteit ging plotseling van acht naar vijf
leden, bij de HVA zat een Tweede Kamerlid in de Raad van Toezicht en Veerman vertrok bij de VU omdat
hij ‘geen tijd had’. Op Facebook borrelden steeds meer berichten op over de samenstelling van de Raden
van Toezicht van onderwijsinstellingen. “Je hebt meer kans als je bankier, boer of mediaman bent,
dan als onderwijsexpert”, was de stelling. Vier zusterbladen sloegen de handen ineen en hebben
alle Raden van Toezicht van de HBO’s en Universiteiten geanalyseerd. Een heftig karwei, lees de
conclusies op pagina 13.
Francine Bardoel, hoofdredacteur
F.Bardoel@uvt.nl
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Socioloog en karaoke-kanon

18.

Zieltjes winnen in de sociëteit

TiU’s kersverse cultuursocioloog Peter Achterberg

Met een schallend ‘Silencium!’ zwijgt de menigte, een

bestudeert culturele, politieke en religieuze verande-

mix van koorleden en genodigden. De debatleider

ring in het Westen. Hij wil vooral weten wat voor in-

introduceert kort de stellingen: vanavond proberen

vloed dit heeft op het denken van mensen. Daarnaast

lokale politici zieltjes te winnen bij Olof en Plato,

houdt hij van karaoke.

voor hun gemeente en Europa. Een verslag.
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Schaduwkabinetten in kaart gebracht

24.

Bulgarians and Romanians freed

Wie zijn de 122 mannen en vrouwen die de besturen van

Romanians and Bulgarians are free to work without

onze hoger onderwijsinstellingen in de gaten moeten

a license in the EU since 1 January. Right-wing Dutch

houden? En wat doen ze eigenlijk? Univers nam samen

politician Geert Wilders is worried, as is our national

met drie andere hoger onderwijsbladen ’s Neerlands

scientific counsel. But there’s no need, say Tilburg

academische Raden van Toezicht onder de loep.
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04. Buzz

coördinatie Malini Witlox foto Univers 50 Jane Peijen

Knipoog

Nieuws

Univers 50 jaar
Univers bestaat vijftig jaar. Naast een speciaal jubileumnummer,
was er op 11 februari een symposium en feest in het Klasse Theater. Univers had verschillende sprekers uitgenodigd om te praten
over de toekomst van de journalistiek. Cabaretier Dolf Jansen
praatte de dag aan elkaar. Aansluitend was er een buffet en borrel
met muziek van coverband de Corona’s.

Wouter Bax, oud-hoofdredacteur van Nu.nl, ziet de toekomst
van de journalistiek in journalisten zelf. “Technologische innovatie is een trukendoos. Uiteindelijk komt het erop neer dat je
een goede journalist wordt.” Hille van der Kaa, docent datajournalistiek aan Tilburg University vertelde hoe haar werkveld
zich ontwikkelt: computers schrijven nu al zelf berichten. Een
van haar eerste onderzoeken wees uit dat mensen de neiging
hebben die berichten betrouwbaarder te vinden.
Bart Brouwers, voorheen baas van lokaal journalistiek platform
dichtbij.nl en nu hoofd business development bij TMG, zei dat
journalisten de boot hebben gemist. Veranderingen zijn moeilijk door te voeren want je “sleept de organisatie met je mee.
Juist aan de onderkant van het bedrijf staat de handrem er op”.
Columnist Koelman las vier van zijn columns voor. Cultuurjournalist Tim de Gier, van Vrij-Nederland en Literaturfest,
sprak over een ‘andere taal’ die journalisten en schrijvers zijn
gaan hanteren op het internet. “Die persoonlijke toon wekt
meer vertrouwen op.”
Na afloop van het symposium was het tijd voor verpozing.
De combinatie van de muziek van de Corona’s en de open bar
zorgde voor een feestelijke afsluiting van de dag.

;)

Afwashulp in
tentamentijden
Tentamentijd is vaak een bijzonder stressvolle periode. Een tijd waarbij andere zaken er nog
wel eens bij inschieten. Boodschappen, de afwas, een lekke band plakken, het feliciteren van
jarige vrienden. Je hebt wel wat anders aan je kop. Daarom heeft in Leuven LOKO, de Leuvense studentenraad, de facebookpagina SOS Blok opgestart. Twee weken lang kun je daar
verzoeken, vragen en problemen kwijt.
“Is da nu serieus..?”, vraagt student Arno onder een bericht waarin een huisgenote om hulp
en energy drinks vraagt, “ik snap het niet. Komen er echt mensen da doen omda ge da lief
vraagt? Gratis?” Het antwoord blijkt ja. Ja, de gevraagde energy drinks worden naar zijn
studentenflatgang gebracht. Ja, die deprimerende gang wordt versierd en voorzien van motivatieposters, en ja er wordt geholpen met de afwas: “Aangenaam, Arno. Wij zijn van LOKO!”.
Voor stressende studenten wordt gekookt of eten gebracht, oud papier en ander afval aan
de straat gezet, worden (heel vaak) afwassen gedaan, fietsen naar de fietsenmaker gebracht,
boodschappen thuisbezorgd, kopietjes en printjes gemaakt, wassen gedaan, jarigen toegezongen, moppen getapt, magnetrons uitgeleend en de nodige massages gegeven.
En ook de studente die vier uur voor de deadline van het paper het even niet meer ziet zitten
staat er dankzij Sos Blok niet alleen voor. Zij wordt opgepept met de boodschap: 'Denk aan
kaaskroketten'.

Met carnaval loop ik op:
Bier

Skischoenen

(39%, 53 stemmen)

(8%, 11 stemmen)

SOA

Verkering

(27%, 36 stemmen)

(3%, 4 stemmen)

Kater

Koortslip

(21%, 28 stemmen)

(2%, 3 stemmen)

Totaal aantal stemmen: 135
Bas Timmermans (20, bachelor
Psychologie)
Ik ga elk jaar op skivakantie met een paar
vrienden. Après-ski is daarbij vanzelfsprekend een erg belangrijk onderdeel, dus
naast skischoenen horen ook bier en een
kater in dit rijtje thuis.

Elise Janssen (21, bachelor Economie)
Niets. Ik houd helemaal niet van carnaval.
Ik kruip onder een dekentje en wacht tot
het gehos over is. Ik kan wel altijd mooi
wat extra uren werken tijdens de carnavalsperiode, want mijn collega’s feesten
wel. Iedereen blij.

Ga naar UniversOnline en stem op onze nieuwe poll.

Eijffinger maakt gehakt
van ‘PVV-rapport’

UniversOnline
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Econoom Sylvester Eijffinger haalt
het rapport dat stelt dat Nederland
beter uit de EU en de Eurozone
kan stappen, volledig onderuit. “Dit
is geen bijdrage aan een serieuze
discussie.”

Aanmelddatum onbekend

Negen procent van de middelbare

scholieren (eindexamenkandidaten) weet niet dat ze zich uiterlijk
1 mei aan moeten melden voor
een opleiding aan hogeschool of
universiteit.

Fractie SAM opent
meldpunt

Fractie SAM gaat inventariseren
bij welke vakken studenten extra
geld moeten betalen om te

kunnen slagen. Volgens de Wet op
Hoger Onderwijs mogen bijdrages
bovenop het collegegeld niet
verplicht worden gesteld.

Nieuwe voorzitter Uraad

Eindelijk heeft de Universiteitsraad
een nieuwe voorzitter. Voormalig
medewerker planning en controle
Rien Wijnhoven neemt per 1 maart
de functie van Dick Akerboom

Buzz .05

Een tragisch autoongeluk, of is dat niet
speciaal genoeg?

ff bellen

Column

met Jan Magnus

Tennissers die serveren met nieuwe ballen hebben helemaal geen voordeel. Dat
concludeert Jan Magnus, emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van
Tilburg in het boek Analyzing Wimbledon.
Waarom dit boek?
Televisiecommentatoren roepen vaak van
alles, bijvoorbeeld dat de spelers die serveren met nieuwe ballen voordeel hebben
of dat beginnen met serveren in een set
een voordeel is. Bijna al die uitspraken
blijken onwaar, als je de wedstrijden statistisch analyseert. Nieuwe ballen hebben
bijvoorbeeld platte haartjes, waardoor de
bal meer snelheid krijgt. Bij een oudere
bal die fluffy is, heb je echter meer controle en kun je beter richten. Die effecten
heffen elkaar op. Hetzelfde geldt voor
de uitspraak dat tennissers die meerdere
punten na elkaar maken in een winning
mood zijn. Dat kan zo zijn, maar het hoeft
niet. Vergelijk het met een dobbelsteen.

Statistisch is de kans veel groter dan men
denkt dat je drie keer achter elkaar een
zes gooit. Mensen verwarren statistiek
met geluk. We hebben ook gekeken naar
het kansverloop om de wedstrijd te winnen en naar optimale servicestrategie.
Zijn er ook uitspraken van commentatoren waar?
Eigenlijk maar een: dat spelers uit de
internationale top 10 op belangrijke momenten in de wedstrijd beter presteren
dan anderen. Dat heeft niet zozeer te maken met hun algemene niveau te maken
(al ligt dat natuurlijk ook hoger), maar ze
zijn beter in staat er mentaal een schepje
bovenop te doen.

Proost

Drie op een rij
Prijzen, prijsjes, benoemingen, subsidies, schouderklopjes en veren in de
reet; het academische wereldje zit er vol mee. Univers licht er de mooiste
uit.

Hij kwam, zag en overwon. Met de toewijzing van een Vici-subsidie weet
hoogleraar Bert-Jaap Koops zich verzekerd van zo’n anderhalf miljoen euro
voor onderzoek naar bescherming van de privacy in de 21e eeuw. Hiermee
heeft Koops als een van de weinige onderzoekers alle typen NWO-subsidies
(Veni, Vidi, Vici) binnen weten te halen, en dat is wel een felicitatie waard,
dachten wij. Maar ook een verhaal over hem en zijn vakgebied. Je leest het
op pagina 22 van deze Univers.

over. Op dit moment zit Wijnhoven in de
Raad van Toezicht van de Universiteit voor
Humanistiek en is hij Senior Advisor Higher
Education. Hij adviseert besturen van Hoger
Onderwijs over IT-oplossingen.
Tot zover het oude nieuws. Elke dag
vers nieuws? Ga naar UniversOnline!

Biggest loser
“Een deelnemer aan The Biggest Loser is 60% van d’r lichaamsgewicht afgevallen! Bizar!’’, roep ik tegen vriendlief terwijl
we in de auto zitten. “Ik zou echt direct meedoen aan zo’n
programma, dan zou ik misschien ook eens ECHT afvallen”,
mompel ik vervolgens verbolgen.
“Schatje, jij zou echt niet kunnen meedoen aan zo’n programma
hoor”, reageert hij, terwijl hij ondertussen als een maniak langs
twee auto’s scheurt. Ik klem me voor mijn lieve leven vast aan
de handgreep boven de deur, terwijl ik een gil probeer te onderdrukken. “Waarom niet?”, gooi ik voorzichtig een hengeltje
uit, vissend naar het complimentje dat ik toch echt niet dik
genoeg ben voor zo’n programma.
“Jij hebt niet zo’n zielig huil-verhaal. Dan kom je er heus niet
tussen hoor”, zegt meneer echter droog. En terwijl ik overweeg
of een auto-ongeluk het me waard is om even duidelijk te
maken dat ik toch een lievere opmerking had verwacht, besef
ik dat hij gelijk heeft. Zonder verhaal ben je tegenwoordig
nergens meer. Kijk maar naar Masterchef USA. Deelnemers
doen hun uiterste best om maar een zo zielig, indrukwekkend
of interessant mogelijk verhaal te verzinnen. Dan komen ze
tenminste in het programma. Dit werd deze week alleen maar
bevestigd toen een blinde deelnemer door de voorrondes wist
te komen. Een blinde. In een kookshow. Echt?
Zeker nu ik bijna klaar ben om me in de oorlog van de banenmarkt te storten begin ik steeds meer te denken dat ik een
verhaal nodig heb. Je moet je toch ergens mee onderscheiden
om op te vallen, competenties betekenen niks meer wanneer
je niet opvalt tussen de honderd andere sollicitanten. Ik kan
echter niet zo goed kiezen. Zal ik gaan voor een tragisch autoongeluk, of is dat niet speciaal genoeg?
Zoë-Amber Wolters (23)
is student Communicatie. Haar blogs zijn te
lezen op UniversOnline.

Tweets

Heerlijk even gewandeld in de pauze hier
in het bos achter de
#UvT. Het lijkt wel lente!

Beveiliging loopt zoekend rond
in de bieb naar etende studenten en deelt briefjes(?) uit aan
overtreders?! #TilburgU #UvT

@1986Marieke op 6 februari

@esthermaassen op 4 februari

Een gesprek tussen 2 Limburgse
eerstejaars over of je een professor met ‘du’ of ‘Sie’ aanspreekt kan echt alle vreugde
uit een mens wegnemen

Dus nee, waarom zou je het
boek lezen, oppervlakkige
herkenning van de lectureslides
should do it... #perverseprikkel
#UvT #5enhalfcultuur

@arnoudvanhulst op 5 februari

@PaulaUvT op 3 februari
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06. Pics

fotografie Dolph Cantrijn
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