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Grammaticaregels beïnvloeden kijk op de toekomst
tekst Naomi Habashy

Op naar de kerstvakantie
Natuurlijk verliep de cyclus deze keer weer vlekkeloos. Voor alle artikelen werden de juiste mensen
gevonden om mee te praten. Nadat wij hen voor een
interview hadden gevraagd reageerden ze binnen
een uur. Alle informatie die nodig was voor de artikelen werd meteen gegeven en ook nog in grammaticaal correcte zinnen, waardoor het transcriberen
niet langer duurde dan het interview zelf. Daarnaast
verliep het schrijfproces uitermate soepel, de deadlineavonden konden worden geschrapt omdat iedereen al klaar was voor deze zouden beginnen. Dat
was jammer want we wilden die fysiek door laten
gaan, zodat we gezellig met z’n allen bij elkaar konden komen op het ANS-kantoor.
Het is daar normaal gesproken altijd zo gezellig
druk: het nieuwe koffiezetapparaat draait overuren,
iedereen lacht en giert van de lol, ploft op de bank
en zelfs enthousiaste nieuwelingen komen om het
uur binnenvallen. Om iedereen een warm welkom te
bieden verwarmen we het ANS-kantoor maximaal.
We kunnen volop stoken omdat de gasprijzen lager
zijn dan ooit tevoren. Aan warmte is dus geen gebrek in deze koude tijden.
Buiten dwarrelen de sneeuwvlokjes naar beneden
en een dik pak sneeuw begint zich te vormen op de
straten van Nijmegen. Om de wintersfeer te vieren
is een kerstdiner georganiseerd voor alle medewerkers. We gaan lekker eten in een restaurant in de
verlichte stad en aansluitend borrelen tot in de late
avonduurtjes. Het driegangenmenu dat ons wordt
voorgeschoteld heeft als main course een overheerlijke courgetteburger met vleestomaat en avocado.
Deze bourgondische avond kunnen wij ons zeer zeker veroorloven, want we blijven toch wel fit nu de
sportscholen 24/7 open zijn.
De week erop gaan we namelijk gezellig met iedereen om vijf uur ‘s avonds bommen bij het Radboudsportcentrum. Iedereen staat te springen op
de top veertig hits. De kuiten branden en het zweet
druppelt van de voorhoofden. Die burger is na een
kwartier al verbrand, maar wij gaan door. Met oud
en nieuw staan ons namelijk nog vele oliebollen en
champagne te wachten.
Op deze manier zijn we helemaal klaar voor de rust
van de kerstvakantie. In deze twee weken kunnen
we elke dag uitslapen en met de hele familie de
feestdagen vieren. Vol goede moed en voornemens
zullen we 2022 betreden.
Dit is helaas een wereld uit onze fantasie. De realiteit
laat deze reeks momenten geen werkelijkheid worden. Desalniettemin kunnen we een positieve mindset wel gebruiken en is een beetje fantasie in het
daadwerkelijke leven zo erg nog niet. We wensen
iedereen een fijne afsluiting van het jaar en hopelijk
brengt iedereen zijn eigen fantasieën tot werkelijkheid.

De hoofdredactie

Volg ANS op Instagram

De mate waarin we waarde toekennen aan gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden, hangt samen met de
grammaticaregels voor het verwijzen naar de toekomst.
Hoe meer een taal modale werkwoorden verplicht te gebruiken, hoe minder waardevol de toekomst wordt geschat. Dat blijkt uit nieuw Radboudonderzoek van promovendus Cole Robertson.
Stel je voor dat je de keuze hebt om nu tien euro te krijgen, of
twintig euro over een jaar. Als je Nederlandstalig bent, zul je
eerder zijn geneigd voor de twintig euro te gaan terwijl een
Engelsman voor de tien euro zou kiezen. De afweging in die
keuze blijkt uit het onderzoek van Robertson nauw samen te
hangen met dat het gebruik van modale werkwoorden in het
Engels. Deze taal verplicht sprekers werkwoorden als ‘may’,
‘might’, ‘could’ en ‘should’ te gebruiken bij het verwijzen naar
de toekomst. Dit zijn namelijk woorden die een bepaalde mate
van onzekerheid uitdrukken. Modale werkwoorden als ‘zullen’ en ‘zouden’ zijn in het Nederlands daarentegen niet verplicht om te gebruiken als je het over de toekomst hebt. ‘Het
is bijvoorbeeld acceptabel om in het Nederlands “het regent
morgen” te zeggen, terwijl “it rains tomorrow” in het Engels
incorrect is’, aldus de PhD’er. ‘Dat het Engels het gebruik van
die onzekere modale werkwoorden afdwingt, maakt dat Engelstaligen ook onzekerder zijn in het maken van keuzes voor
de toekomst’, zegt Robertson.
Liever Nederlands dan Engels
Het devalueren of niet-devalueren van toekomstige gebeurtenissen kan allerlei persoonlijke gevolgen hebben. Robertson
legt uit: ‘Mensen die minder modale werkwoorden hoeven te
gebruiken, lijken vaker geneigd om in het heden keuzes te
maken waarvan de voordelen pas in de toekomst kunnen worden ondervonden.’ Hierbij kun je denken aan het volgen van
een opleiding, geld sparen of sporten. De gevolgen hiervan
merk je pas in de verre toekomst, maar deze keuzes zouden
je leven op den duur wel beter kunnen maken. ‘Mensen die
minder modale werkwoorden gebruiken, schatten de waarde
van die toekomst door het nemen van zulke langetermijnbe-

slissingen hoger in’, aldus Robertson. ‘In de context van het
onderzoek blijkt dat je dus beter Nederlands kunt spreken dan
Engels.’ Robertson maakt echter wel de kanttekening dat dit
niet uitsluitend gebaseerd is op grammaticaregels. ‘Er zijn veel
theorieën waaruit blijkt dat cultuur en de wederzijdse beïnvloeding van cultuur en taal hierin ook een rol spelen.’

‘In de context van het onderzoek blijkt
dat je dus beter Nederlands kunt spreken
dan Engels.’
Parallel in andere talen
De invloed die grammaticaregels voor de toekomstige tijd
hebben op het nemen van besluiten, is al vaker aangetoond.
Onderzoek uit 2017 naar de verschillen tussen Russisch en Estisch laat een soortgelijke trend zien als in dat van Robertson.
‘Estisch dwingt net als het Nederlands geen gebruik van modale werkwoorden af in het refereren aan de toekomst, waar
Russisch dat wel doet’, vertelt de promovendus. ‘Hierdoor
bleek onder de Estisch-sprekende participanten veel meer
draagvlak te zijn voor een fictieve klimaatbelasting dan onder
de Russisch-sprekenden.’
Onderzoeksmethode
Robertson legde voor het onderzoek eenvoudige zinnen over
de toekomst voor aan honderden Nederlands- en Engelstalige
participanten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Participanten moesten het hoofdwerkwoord vervoegen en zo nodig
aanvullen met andere werkwoorden om de zin kloppend te
maken. Daarnaast werd hun gevraagd hoe ze een zin zouden
formuleren in verschillende maten van zekerheid. ‘We vroegen
ze bijvoorbeeld wat ze zouden zeggen als ze voor vijftig procent zeker waren over of de gebeurtenis in de zin plaats zou
vinden, en wat als ze voor ongeveer zeventig procent zeker
waren’, illustreert Robertson. Deze antwoorden werden gecorreleerd met hoezeer de participanten toekomstige gebeurtenissen devalueerden. Op deze manier kon worden gemeten
hoe verschillen tussen Engelse en Nederlandse grammatica
invloed hadden op besluitnames over de toekomst.

Radboud Universiteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid wil proctoring
herintroduceren
tekst Thijs Meeuwisse
De Universitaire Studentenraad en Ondernemingsraad
zijn tegen, maar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
overweegt toch proctoring te herintroduceren op haar
faculteit. Of dit aankomende tentamenperiode wordt ingezet is nog de vraag.
De UGV besloot afgelopen maart niet in te stemmen met het
gebruik van proctoring op de Radboud Universiteit. De medezeggenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vraagt
nu in een brief aan de UGV dringend om dit besluit te heroverwegen. Zo kan studievertraging worden voorkomen. Tygo
Loeffen, voorzitter van de Facultaire Studentenraad (FSR) van
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: ‘In beginsel wordt bij
Rechten geen derde tentamenkans aangeboden als een student coronaklachten heeft. Het faculteitsbestuur redeneert dat
met proctoring een student met klachten thuis het tentamen
kan maken, zodat hij geen studievertraging op hoeft te lopen.’
Loeffen wijst erop dat de FSR het liefst ziet dat er wél een derde kans wordt aangeboden. Dan is geen proctoring nodig. ‘Het
probleem ontstaat dan echter dat studenten die niet goed hebben gestudeerd corona als onterecht excuus gebruiken om
een derde kans aan te vragen. Het aanbieden van een derde
kans is een eeuwig punt van discussie met het faculteitsbestuur.’
Overigens is het de bedoeling om proctoring enkel in te zetten
als back-up. Loeffen: ‘Studenten zonder klachten kunnen het
tentamen nog steeds op de campus maken. Alleen mensen
die klachten hebben, maken het tentamen thuis middels proctoring.’
Proctoring of studievertraging
De FSR heeft haar studenten gevraagd of ze wel zitten te wachten op proctoring. ‘Als studenten moeten kiezen tussen studievertraging en proctoring, heeft het tweede de voorkeur’,
aldus Loeffen. Er zijn echter ook andere alternatieven denk-

baar om studievertraging te voorkomen die geen proctoring
gebruiken. In schrijfopdrachten ziet Loeffen weinig heil omdat schrijfvaardigheid bij rechtenstudenten al uitvoerig wordt
getoetst. ‘Mondelinge tentamens leveren een grote werkdruk
en zijn daarom niet te realiseren’, meent de voorzitter. ‘Openboektentamens zijn in het verleden al gebruikt. Daar waren wij
wel enthousiast over omdat het inzicht wordt getest. Dat zou
nog een mogelijke invulling kunnen zijn voor tentamens op
afstand.’ Loeffen voegt hier echter aan toe dat ook hier haken
en ogen aan zitten.
Mosterd na de maaltijd?
Als de UGV instemt met het gebruik van proctoring, zal het
nog even duren voor proctoring daadwerkelijk weer kan worden ingezet. In een brief aan de Onderdeelcommissie van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid geeft het College van Bestuur
(CvB) namelijk aan dat er slechts één leverancier van proctoringsoftware is waarvan de privacyrisico’s in kaart zijn gebracht. Dat is Proctorio. Voor andere aanbieders kan waarborging van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) niet worden gegarandeerd. De universiteit heeft echter,
in navolging van het besluit van de UGV, de licentie op Proctorio niet verlengd voor huidig collegejaar. Het CvB schrijft dat
andere softwareproducten, zoals Zoom en Brightspace, niet
geschikt zijn voor proctoring omdat ze niet over een fraudepreventiesysteem beschikken.
Loeffen verwacht daarom dat de aankomende tentamenperiode nog geen gebruik kan worden gemaakt van proctoring:
‘Deze begint namelijk al over anderhalve week. We zouden dit
dus pas voor de volgende tentamenperiode, die halverwege
mei begint, kunnen realiseren.’ Op de vraag of de brandbrief
niet te laat is verstuurd, antwoordt Loeffen dat iedereen had
gehoopt anders deze periode in te gaan. ‘De verslechtering
van de coronasituatie is een onverwachte wending.’
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HET LAATSTE OORDEEL
tekst Matthijs Roddenhof illustratie Ande Cremers

Duffe opsommingen of ultiem entertainment?

ANS verschanst zich in de collegebanken om een genadeloos oordeel te vellen over het onderwijs aan de RU.
STUDIE :

Filosofie

COLLEGE :

Wetenschapsfilosofie, donderdag 18 oktober 10:30, hybride

DOCENT :

Dr. C.J.J. Buskes

EINDCIJFER:

UITSTRALING : Theatrale dromer
PUBLIEK :

Gekluisterde critici

INHOUD :

Wat kan wetenschap beweren?

B

ij aanvang van het college is het
schrikbarend leeg in het lokaal.
Slechts vijf studenten vormen het publiek van Chris Buskes’ college over
Wetenschapssociologie.
Terwijl de
docent nog een laatste cursus ‘virtual
classroom’ krijgt van een student-assistent, vragen de andere studenten
zich af waarom er zo weinig komen opdagen. ‘Ze moeten
het zelf maar weten’, wordt er met enige ontevredenheid
geconcludeerd door het publiek. De fysiek aanwezige filosofen in spe hangen in ieder geval meteen aan de lippen van Buskes als hij zijn college start.
‘We gaan door de ogen van de socioloog naar wetenschap kijken’, zegt Buskes op een spannende toon die
de rest van zijn college niet afneemt. De docent, die wat
kwakkelt met het opstarten van de minimalistische powerpoint, moet het hebben van zijn kwaliteiten als verteller. Hij duikt in het extreem-relativisme standpunt van
de wetenschapssociologen die de totstandkoming van de
wetenschap bekritiseren. Door telkens een stilte te laten
vallen tussen zijn zinnen geeft Buskes de studenten de
tijd om zijn filosofische en soms poëtische uitspraken tot
hen door te laten dringen. ‘Misschien is niets geheel waar
maar zelfs dat niet’, zegt Buskes met opgeheven vinger
terwijl hij constant met zijn ogen afdwaalt naar het prach-

tige herfstdecor achter het raam. De professor valt soms
wat in herhaling maar zijn fascinatie en aanzet tot verbeelding blijven aantrekkelijk om naar te luisteren.
Halverwege komt de docent weer terecht in de realiteit
en zijn ogen schieten van de dwarrelende herfstbladeren
naar het blad op zijn bureau: ‘Wat moest ik ook alweer
zeggen?’, zegt hij verward. Het valt hem ook dan pas op
dat de studenten al het hele college naar een dubbel geprojecteerde powerpoint aan het kijken zijn. Zonder daar
al te veel aandacht aan te besteden roept Buskes hartstochtelijk naar het schaars gevulde klaslokaal: ‘De taal is
almachtig, de taal is primair, de taal komt voor alles.’ Net
als tijdens de rest van zijn college zet hij ook dit statement
kracht bij door tot de verbeelding te spreken. ‘Ik had tot
voor kort een kat, Boris’, begint Buskes emotioneel. Hij
vroeg zich tijdens de intieme momenten die hij met Boris
had af, hoe de kat zonder taal de wereld ervaart.
Tegen het eind van het college is er ruimte voor opvattingen van de studenten en Buskes zelf. Dit leidt tot een
levendige discussie over de wetenschapsfilosofie. Buskes
voegt zelf aan de discussie toe: ‘De wereld legt beperkingen op wat de wetenschap kan beweren. De wereld zegt
soms gewoon nee! Hoe hartstochtelijk we ook…’ Buskes
moet zijn betoog onderbreken door een hoestaanval en
gaat even water halen. ‘De wereld zegt soms gewoon
nee’, zegt hij grappend terwijl hij het lokaal uit loopt. ANS

STUDENTENMOMENTJE
Eerstejaars Claire Vaessen verruilt het vertrouwde Culemborg voor het spannende Nijmegen.
Het studentenleven dat op haar staat te wachten
zit boordevol nieuwe ervaringen. In haar column
verbeeldt zij een typische studentensituatie. Door
tussen haar gedachtes en de werkelijkheid heen te
bewegen, maakt ze een heuse momentopname.

Leeg geheugen, volle agenda

De wekker gaat om negen uur, wat vroeg is voor
de zondagochtend. Zuchtend erken ik dat ik hem
niet mag negeren, want ik heb iets te doen. Het
is me echter even ontschoten wat het precies is.
Een zeurende hoofdpijn, te wijten aan de avond
ervoor, maakt het deuntje extra ongewenst. Terwijl ik me tegen beter weten in nog eens omdraai, graaf ik in mijn geheugen naar de gebeurtenissen die hieraan vooraf gingen.
Op het feestje waren bijna al mijn vrienden van
de middelbare school. Zonder de dreunende
Nederlandse hiphop en de overmatige hoeveelheden alcohol had het eigenlijk best wat weg
van een familiereünie. Hier en daar moest ik
herhalen welke studie ik ook alweer doe en op
de verre achtergrond had ik zelfs iemand horen
vragen: ‘Goh, ben je gegroeid?’ Hoewel ik dolblij
was mijn oude vrienden te zien, baalde ik ervan
dat er een verjaardag nodig was om ze weer bij
elkaar te krijgen. In de zomer hadden we immers
nog gezworen dat er regelmatig chillings zouden
plaatsvinden.
Daar hadden we onszelf eerst nog moedig voor
ingezet, maar na de zoveelste onsuccesvolle datumprikker was het contact wat verwaterd. Iedereen had tenslotte een nieuw leven opgebouwd:
sommigen omarmden het verenigings- of vrijgezellenleven en anderen genoten van zeeën aan
vrije tijd in het ouderlijk huis. Ik luisterde nieuwsgierig naar de uiteenlopende verhalen en vertelde vrolijk over mijn eigen avonturen. Toch realiseerde ik me dat ik mijn middelbareschoolleven
best miste. Hoewel ik absoluut niet terug zou
willen naar mijn verkeerd gekozen bètaprofiel,
was het heel leuk om mijn oude vrienden elke
dag te zien. Om het beste van beide werelden te
combineren riep ik rond dat iedereen op bezoek
moest komen in Nijmegen.
Ik reik naar een paracetamol op mijn nachtkastje en druk nogmaals op snooze. Dan bedenk ik
dat ik misschien in de agenda van mijn telefoon
kan vinden waarom ik de wekker zo vroeg heb
gezet. Waar ik in de digitale planner normaal
niets zet, staat hij nu bol van de afspraken. Deze
vinden allemaal plaats in Nijmegen, of tenminste,
dat denk ik te ontcijferen uit de zichtbaar motorisch verstoord getypte omschrijvingen. Tot mijn
grote genoegen kom ik erachter dat ik ‘shshi’ ga
eten met vriendinnen, dat een vriend ‘op bez’
komt om een feestje mee te pakken en dat ik ben
uitgenodigd voor een ‘datdiner’. Tevreden concludeer ik dat mijn vrienden en ik best nog tijd
voor elkaar hebben. Ik klik verwachtingsvol op
de planning van vandaag en lees mijn lot hardop
voor: ‘10:00 deadline verslag voor Academische
Vaardigheden.’

tekst Claire Vaessen illustratie Inge Spoelstra
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Achtergrond

OP DE PROEF GESTELD
tekst Tom Steenblok en Loïs Verkooijen illustratie Merel Janssen

Ieder medicijn dat je ooit hebt geslikt, kwam tot stand met behulp van dierproeven.
Voor dergelijke experimenten komen steeds meer alternatieven en daarmee is de
discussie over het nut van proeven op dieren springlevend. Ook op de campus van de
Radboud Universiteit (RU) is het debat over alternatieven aan de gang. Wat is de toekomst van dierproeven aan de Radboud Universiteit?

M

iddels dierproeven ontdekken wetenschappers steeds meer over het
menselijk lichaam, ziekten en de
medicijnen die tegen deze kwalen
kunnen helpen. Ook aan de Radboud
Universiteit (RU) leggen jaarlijks zo’n
tienduizend muizen en ratten, maar ook varkens, cavia’s,
zebravissen en zelfs lama’s het loodje in naam van de wetenschap.
De beestjes ervaren vaak leed tijdens experimenten en
met de komst van steeds betere alternatieven voor die
proeven strijden almaar meer wetenschappers voor onderzoek naar dierproefvrije innovaties. Ook op de campus van
de RU speelt de discussie of dierproeven nog wel nodig
zijn. Zo protesteerde de Vegan Student Association in april
tegen het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek. Ook bij wetenschappers die zelf op deze wijze
onderzoek verrichten. Uit een enquête onder medische
onderzoekers aan de RU blijkt dat ruim veertig procent van
de werknemers vindt dat dieren evenveel bescherming tegen schade en uitbuiting moeten genieten als mensen. Dat
roept de vraag op: wat is de toekomst van dierproeven aan
de RU?
Verminderen, verfijnen en vervangen
De strijd voor diervriendelijke wetenschap heeft in de
laatste jaren zijn vruchten al deels afgeworpen. Het is niet
langer toegestaan zomaar een proef met dieren te doen.
Otto Boerman, hoofd van het Centraal Dierenlaboratorium
aan de RU licht dit toe: ‘Allereerst wordt door de Centrale Commissie Dierproeven gekeurd of het onderzoek nut
heeft voor de wetenschap, de maatschappij of de mensheid en in hoeverre dat opweegt tegen het leed dat je het
dier mogelijk aandoet.’ Een andere eis is volgens Boerman
dat je een proef niet mag doen als je dezelfde vraag kunt
beantwoorden zonder dieren, bijvoorbeeld wanneer er in
literatuur al over is geschreven.
Zodra alle onderzoeksontwerpen zijn goedgekeurd en een
vergunning is verleend, is de onderzoeker nog niet van
controles af. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
houdt toezicht of het goedgekeurde ontwerp wordt nageleefd. ‘Daarnaast moet de onderzoeker het welzijn van de
beestjes goed in de gaten houden’, licht Boerman toe. ‘Bovendien moet iedere onderzoeker die een dierproef bedenkt de drie V’s toepassen’, vertelt hij. Deze staan voor
vermindering, verfijning en vervanging. ‘Wetenschappers
moeten zich afvragen: gebruik je niet meer dieren dan
noodzakelijk, kunnen we het individuele dierenleed verminderen en kunnen delen van het onderzoek zonder
proefdieren worden uitgevoerd?’

‘Slechts tien procent van geneesmiddelen die bij dieren aanslaat,
werkt ook bij mensen.’
Dierproefvrij onderzoek
Aan dierproefonderzoek ligt echter een fundamenteel probleem ten grondslag. Dat stellen Rebecca van Eijden en Fatima Zohra Abarkan, beide studenten aan het RU-Honourslab voor Accelerating the transition to animal-testing-free
medical science. ‘Negentig procent van alle positieve resultaten bij dierproeven is namelijk niet vertaalbaar naar
de mens’, zegt Van Eijden naar aanleiding van een rapport
van de Alliance for Human Relevant Science. ‘Slechts tien
procent van geneesmiddelen die bij dieren aanslaat, werkt
ook bij mensen en kan op de markt worden gebracht’, verduidelijkt Van Eijden. Daarom zien zij proefdieren liever
helemaal verdwijnen.

Vanwege dit soort bezwaren wordt er tegenwoordig steeds
meer gebruik gemaakt van alternatieven. Boerman vertelt
dat computermodellen onder andere proeven vervangen
waar voorheen dieren voor nodig waren. Dergelijke ontwerpen worden bijvoorbeeld gebruikt om de verspreidingssnelheid van een geneesmiddel in de mens te voorspellen.
Voorheen werd het medicijn in een knaagdier gespoten
om te kijken hoe snel het middel zich verspreidde. ‘Dankzij
computermodellen en algoritmes die dit soort data van elke
nieuwe stof kunnen verzamelen, is het niet meer noodzakelijk om dit op dieren te testen’, aldus Boerman. Naast deze
computermodellen zijn er andere veelbelovende alternatieven voor dierproeven, zoals organoïden. ‘Dit zijn mini-organen die in een reageerbuis worden gekweekt’, legt Boerman gepassioneerd uit. ‘Embryonale stamcellen van een
menselijke darm groeien dan onder zeer gecontroleerde
omstandigheden uit tot minidarmpjes die je kunt onderzoeken.’ Deze zijn volgens hem zeer vergelijkbaar met echte
mensendarmen en worden al vaak ingezet bij proeven. ‘Inmiddels zijn van bijna alle organen reageerbuisvarianten
mogelijk’, vertelt hij bevlogen.
Is innovatie genoeg?
Deze verschillende alternatieven bieden echter geen volledige uitweg, zo betoogt Boerman. ‘Het onderzoek is redelijk verfijnd, want door de gekweekte mini-organen hebben
we al een goed beeld van hoe een stof in het lichaam zal

reageren voordat we met de dierproef beginnen’, legt hij
uit. Toch werk je volgens de onderzoeker maar met een
enkel onderdeel van het lichaam waardoor je veel complexiteit uitsluit. Voor de laatste stap blijft volgens hem ter
bevestiging dus nog steeds een proef op een dier nodig.
‘Onderzoekers kunnen veel uitvinden door enkel naar organoïden te kijken, maar uiteindelijk hebben zij toch een
geheel organisme nodig om het effect op de bloedsomloop,
andere organen of spieren te onderzoeken’, stelt Boerman.
Wel zorgen de bestaande alternatieven ervoor dat het aantal benodigde dieren afneemt. Hij vertelt: ‘Waar eerst ter
vooronderzoek al honderden dieren werden gebruikt, zijn
er nu voor de laatste fase slechts tientallen nodig.’ Deze
technieken verminderen het gebruik van dierproeven in de
wetenschap dus aanzienlijk, maar sluiten ze niet helemaal
uit. ‘Zolang we nog niet dermate overtuigende of nog geen
volledige informatie krijgen van alternatieven, is het irreëel
om volledig te stoppen met investeren in dierproeven’, aldus Boerman.
‘Zo werkt het niet’, zegt Van Eijden met haar handen in de
lucht. ‘Juist die uitdagingen oplossen zou prioriteit moeten
hebben. Je mag volgens de wet alleen een dierproef doen
als er geen alternatief is, maar in alternatieven wordt niet
geïnvesteerd.’ In plaats daarvan wordt gefocust op verfijnen. ‘De RU heeft recent machines aangeschaft voor verfijning van dierproeven. Dat geld had ook in de innovaties
voor alternatieven kunnen worden gestoken’, stelt ze.
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Deze machines zijn volgens Boerman aangeschaft om meer
informatie uit minder dieren te halen. ‘Zo blijven wetenschappers de dierproef als uitgangspunt nemen in onderzoeken’, stelt Van Eijden. Abarkan vult aan: ‘De wetenschap
en alles eromheen verandert elke dag, op elk vlak, maar op
het gebied van proefdiervrije innovaties loopt die verandering achter.’

‘Je kunt het aantal dieren drastisch terugbrengen. Dat begint
met het aanpassen van de regels.’
Boerman erkent dat de dierproeven al jarenlang een standaard zijn bij de ontwikkeling van medicijnen en dat hier
best verandering in mag komen. Volgens hem kan dit echter niet zo snel en drastisch als de Honoursstudenten suggereren. Boerman ziet dat organoïden wel steeds gebruikelijker worden in de wetenschap. ‘De huidige generatie
onderzoekers grijpt juist vaker naar dit soort methoden.

Hierdoor worden ze al breed, en steeds breder toegepast.’
De Honoursstudenten zien ook heil in meer aandacht voor
alternatieven in de educatie van wetenschappers. ‘Jonge
wetenschappers, ook hier aan de RU, leren dat ze onderzoek doen met dieren. Geef hen juist de kans om aan de
gang te gaan met alternatieven en maak dierproeven niet
langer het uitgangspunt.’
‘Niets is onmogelijk’
Van Eijden en Abarkan pleiten voor een transitie van dierproeven naar betere en gevalideerde dierproefvrije testmethoden als gouden standaard. ‘Dit betekent structureel
wijzigingen doorvoeren in het wetenschappelijk systeem
dat we nu hebben.’ Volgens Van Eijden hoeven nog niet
alle alternatieven er te zijn op het moment dat dierproeven
worden afgeschaft. In dat vacuüm ontstaan alternatieven immers veel sneller: ‘Dit zien we bijvoorbeeld in de cosmeticaindustrie gebeuren, waar onder druk van de maatschappij dierproeven helemaal zijn afgeschaft. Nieuwe innovaties
komen dan ook sneller.’ Boerman kijkt hier anders tegenaan: ‘Iedere dierproef is nu eenmaal een afweging tussen

VAN HET LIJF
tekst Richard van den Berg en Pim Dankloff foto’s Ted van Aanholt

Wie : Merel Damhuis, derdejaars stu-

Stijl : Feeën en elfjes

dent Nederlandse Taal en Cultuur

Hoe zou jij je stijl omschrijven?
‘Mijn stijl heeft wat weg van elfjes. Een vriend van mij noemt me dan ook telkens Tinkerbell. Er is een kleine kans dat je me zult aantreffen in standaard broeken, aangezien ze
zo strak zitten. Misschien verbeeld ik me het, maar ik heb het gevoel dat ze mijn bewegingsvrijheid beperken. Ik draag in elk geval veel liever rokjes en jurkjes, alhoewel deze
ook niet altijd even ideaal zijn. Als ik bijvoorbeeld achter mijn drumstel zit of als ik in
een gekke bui de behoefte voel om in bomen te klimmen, zijn rokjes niet praktisch. Desalniettemin past het goed bij mijn outfit waarin ik graag roze tinten verwerk. Daarnaast
heb ik vaak een bloemetje in mijn haar dat ik probeer te matchen met mijn kleding. Alles
bij elkaar heeft mijn stijl iets sprookjesachtigs.’
Waar komt je voorkeur voor een sprookjesachtige stijl vandaan?
‘Als klein meisje was ik al gefascineerd door feeën. Disneyfilms en series zoals Winxclub
heb ik oneindig vaak gezien en in boeken hoefde slechts het woord “fee” voor te komen
of ik verslond ze. Feeën zijn fladderig en enthousiast en daar herken ik mijzelf sterk in.
Hierdoor ben ik ze als inspiratiebron gaan zien. Ik ben natuurlijk geen letterlijke kopie
van een magisch wezen, maar ik streef wel naar wat fantasie in het dagelijks leven. Daarom kleed ik me graag iets extravaganter en draag ik wat meer uitbundige make-up. Je
kunt dan denken aan kleurrijke oogschaduw, glitters en sterretjes op mijn gezicht. In elk
geval vind ik dat mijn kleding blootlegt hoe ik me voel en wat er achter mijn make-up
schuilt. Zo voel ik mij vandaag fantastisch en draag daarom nu veel glitters. Achter mijn
kledingkeuze zit niet altijd een gedachte. Soms wil ik ook gewoon opvallen met mijn stijl.’
Je hebt ook veel kralen, kettingen en stenen als accessoires draagt. Schuilt daar
een gedachte achter?
‘Ja, veel van de sieraden die ik draag hebben een specifieke betekenis. Aan de ketting
die ik nu om heb, zie je bijvoorbeeld een drakenfiguur hangen. Dat is namelijk mijn spirit
animal. Daarnaast draag ik soms speciale kristallen die een bijzondere functie hebben.
Sommige werken kalmerend en andere aardend. Het is niet zo dat zulke stenen wonderen verrichten, maar voor mijzelf kunnen ze wel verlichtend werken.’ ANS

het leed dat je het dier aandoet en het maatschappelijk belang. Bij cosmetica is het maatschappelijk belang een stuk
kleiner dan bij levensreddende medicijnen of wetenschappelijk relevante ontwikkelingen.’ Boerman legt uit dat om
die reden het gebruik dierproeven voor de ontwikkeling
van cosmetica sinds 1997 in Nederland verboden is.
Alhoewel Boerman dus niet gelooft dat dierproeven meteen moeten worden afgeschaft, vindt ook hij dat een verandering op den duur op zijn plaats is. ‘We voeren sommige veiligheidstesten nog uit op dieren omdat Europese
richtlijnen dat verplichten, terwijl deze al voor een groot
deel kunnen worden vervangen door alternatieven’, legt
hij uit. ‘Dat wil niet zeggen dat we morgen al zonder dierproeven kunnen, maar je kunt wel het aantal dieren drastisch terugbrengen. Dat begint met het aanpassen van de
regels.’ In de strijd om de dierproeven zijn de realisten en
idealisten het dus nog altijd niet eens. Abarkan: ‘Er moet
vooral meer prioriteit voor komen. Of we ooit proeven helemaal zonder dieren doen, kan ik niet voorspellen, maar
het is een van mijn doelen in mijn carrière om hier deel
van uit te maken.’ ANS
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Interview

JONG GEDAAN, OUD
GELEERD
tekst Britt Duijzer en Naomi Habashy illustratie Ella van Dalen

Afgelopen oktober bestond de Radboud Jonge Akademie (RJA) een jaar. Via dit platform
proberen jonge wetenschappers de huidige wetenschappelijke cultuur te veranderen. Ook
willen ze aandacht besteden aan open science, een nieuwe manier van wetenschap bedrijven.‘Veel van wat er in de academische wereld gebeurt, lijkt vanzelfsprekend.
Pas als je dat aan iemand anders uitlegt, heb je door hoe gek het is.’

V

foto Anne-Laura van Harmelen

Prof. dr. Rogier Kievit (39) is hoogleraar Developmental Neuroscience aan het
Donders Instituut en sinds enkele maanden
lid van de Jonge Akademie. Hij was jarenlang
verbonden aan de Universiteit van Cambridge,
waar hij al veel voor open science deed. Hij
zet dit werk voort in een commissie binnen de
RJA. Afgelopen oktober ontving hij een subsidie namens het Open Science Fund van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

foto Duncan Defey

Dr. Fleur Zeldenrust (40) is universitair
docent Natural Computing and Neurotechnology en verbonden aan het Donders Instituut
van de RU. Afgelopen jaar won ze met een
onderzoeksteam de Team Science Award
van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica. Ze is een van de
eerste leden van de RJA en hielp bij het vormgeven en opzetten van de Akademie.

oor de jonge academicus is het wetenschappelijke
klimaat vandaag de dag niet bepaald aangenaam
te noemen. De werkdruk ligt torenhoog, de competitie is moordend en wetenschappers moeten
alles op alles zetten om beurzen binnen te halen
voor hun volgende onderzoek. Om deze zaken ter
discussie te stellen, richtte een groep jonge Nederlandse wetenschappers in 2005 de Jonge Akademie op. Dit is een zelfstandig
functionerend orgaan van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW).
Sinds oktober 2020 heeft de Radboud Universiteit (RU) haar eigen
tak: de Radboud Jonge Akademie. Het platform van jonge of net
gepromoveerde wetenschappers probeert bij te dragen aan het
veranderen van de academische cultuur. ‘Er zijn misstanden in de
wetenschappelijke samenleving die me aan het hart gaan’, vertelt
Fleur Zeldenrust. ‘Ik wil graag samen met de RJA meedenken hoe
we die kunnen oplossen.’ Daarnaast probeert de RJA wetenschappers aan te moedigen hun prioriteiten te verleggen. Deze zijn nu
vooral nog gericht op het bemachtigen van een zo goed mogelijke
plaats in de onderzoekswereld. Volgens de RJA moet er worden
toegewerkt naar een meer open vorm van wetenschap, zogenaamde open science. Ook willen ze het grotere publiek bereiken en
de collegialiteit onder wetenschappers vergroten. Met ANS delen
Zeldenrust en Rogier Kievit hun visie op de academische cultuur
en haar toekomst.
Open wetenschap
De RJA functioneert als denktank en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies, waarbij een van de speerpunten open science
is. ‘Dit gaat uit van het idee dat onderzoek dat met publiek geld
wordt gefinancierd, ook voor het grote publiek beschikbaar moet
worden gemaakt’, vertelt Zeldenrust. ‘De wetenschappelijke artikelen worden dan openbaar gemaakt, evenals de data en code.’
Hierdoor is er voor wetenschappers in het algemeen meer data
voorhanden, waardoor de wetenschap meer kennis krijgt van onderzoeken waar zij nieuwe vragen op kunnen baseren.
Hoewel de relevantie van toegankelijkheid voor steeds meer onderzoekers duidelijk wordt, moeten er grote offers worden gebracht om bij te dragen aan open science. ‘Het kost ontzettend
veel tijd om ergens je data of code te delen’, vertelt Zeldenrust.
‘De gegevens moeten namelijk worden voorzien van commentaar
en metadata, zodat ze te gebruiken zijn voor ander onderzoek.’
Kievit noemt een professor van de Katholieke Universiteit Leuven

die zo’n offer brengt. Hij besteedt zijn weekenduren aan het gratis beschikbaar maken van een zelfgeschreven programma voor
statistische analyses dat door duizenden collega´s wordt gebruikt.
Toch geeft de universiteit hem hier geen uren voor. ‘Hijzelf vindt
open science belangrijk’, vertelt Kievit. ‘Niet iedereen kan dit zich
echter permitteren. Op de lange termijn zullen mensen het vak
verlaten wanneer zij niet meer kunnen doen wat zij echt belangrijk
vinden.’

In het vervolg hoeft de jonge
wetenschapper niet te vrezen voor grote commerciële
spelers als Elsevier.
De RJA wil andere wetenschappers aan de RU stimuleren om hun
papers en artikelen beschikbaar te stellen. Dit is mogelijk door
het amendement-Taverne. ‘Dat is een klein amendement in de wet
waardoor het voor onderzoekers in Nederland mogelijk is hun
paper zelf publiekelijk beschikbaar te maken’, legt Kievit uit. ‘Ongeacht het contract dat is getekend.’ In het vervolg hoeft de jonge
wetenschapper dus niet te vrezen voor grote commerciële spelers
als Elsevier. ‘Iedereen die bij de Jonge Akademie zit, publiceert
alle artikelen op zijn of haar RU-profielpagina. Die bestanden kun
je gratis downloaden’, aldus Zeldenrust. Zo vervullen de leden van
de RJA een voorbeeldrol voor andere wetenschappers. Daarnaast
initieerde de NWO het Open Science Fund en zijn er opkomende
wetenschappelijke tijdschriften gestoeld op open science, zoals
eLife. Op de site van dit tijdschrift zijn alle artikelen gratis in te
zien.
Zolderkamergeleerde
Een ander punt waar de RJA zich voor inzet, is het verminderen
van de extreme concurrentie in de academische wereld en het
werkklimaat dat die met zich meebrengt. ‘De concurrentie is zo
sterk dat wetenschappers alleen datgene doen waardoor ze volgend jaar nog een baan hebben’, zegt Zeldenrust. ‘Zij richten zich
dus op dingen als een volgende beurs binnenhalen of een
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volgend paper schrijven. Wie dat niet doet, loopt het risico zijn
baan te verliezen.’ Dit probleem heeft volgens de leden van de
RJA een grote impact op de carrièrekansen van wetenschappers. ‘Het enige carrièremodel in de wetenschap is namelijk
dat van de briljante zolderkamergeleerde die een goed idee
heeft’, vertelt Kievit. Doordat je alleen kan doorgroeien als je
zelf een goed onderzoek op je naam hebt staan, zitten wetenschappers op hun data alsof het eieren zijn en delen ze amper
informatie. Deze individualistische benadering lijkt in de wetenschap de overhand te hebben.
Volgens de twee onderzoekers moeten er om de hevige concurrentie af te zwakken andere dingen worden meegewogen
in de manier waarop iemand wordt beoordeeld. De jonge wetenschapper heeft immers meer competenties dan het bouwen
aan een ellenlang cv met tal van papers en onderzoeken. Om
een andere manier van beoordelen te stimuleren, heeft de RJA
zelf de ‘Radboud Jonge Akademie Erkent en Waardeert-prijs’
in het leven geroepen, die het afgelopen jaar voor het eerst
werd uitgedeeld. ‘Het is een simpele prijs voor iemand die
heeft bijgedragen aan een prettig werkklimaat’, vertelt Zeldenrust enthousiast. Iedere werknemer van de RU kon een collega
nomineren, waaruit veertig nominaties volgden. ‘We hebben
expres door middel van loting de winnaars gekozen omdat de
wetenschap tegenwoordig al competitief genoeg is.’ De zes

gelukkigen werden beloond met een cadeaubon ter waarde
van vijfhonderd euro, als dank voor hun inzet voor een prettig
werkklimaat.
Daarnaast zijn er allerlei dingen in de academische wereld
die al jaren worden geaccepteerd maar die volgens de RJA
niet normaal zijn. Zo kwam Zeldenrust er recent achter dat zij
verplicht is om een researcherID bij te houden. ‘Dat is een
soort sociaal netwerk voor wetenschappers dat onder andere
bijhoudt wat voor beurzen je binnenhaalt en wat je track record
bedraagt. Dit is echter in handen van Elsevier, een commerciële speler’, vertelt ze. ‘Ik word dus eigenlijk verplicht om persoonlijke data te verkopen.’ Kievit vult aan: ‘In de academische
wereld lijkt dit vanzelfsprekend. Als je het aan iemand anders
uitlegt, heb je pas door hoe gek het is.’
Van ‘goodwill’ koop je wel brood
Het is de taak van de RJA om hierover aan de bel te trekken.
Volgens de twee leden van de Academie ligt de verantwoordelijkheid voor het veranderen van de wetenschappelijke cultuur daarnaast ook bij wetenschappers zelf. Zij moeten het
goede voorbeeld geven op het gebied van open science en
een goed werkklimaat, zoals de leden van de Akademie zelf
ook doen. Voor de gerenommeerde wetenschapper die er al
jaren comfortabel bij zit, is het echter makkelijker tijd te in-

vesteren in zulke initiatieven dan voor de jonge promovendus
zonder vaste aanstelling. Kievit geeft toe dat het voor de beginnende wetenschapper geen makkelijke opgave is. ‘Ik denk
dat een assistent in opleiding die publiceert in onbekende
open-science-journals een stuk lastiger aan een baan komt
dan iemand die in een gerenommeerd tijdschrift publiceert.
Het is een balanceeract.’ Toch meent Zeldenrust dat open science de gok waard is. ‘Door bij te dragen aan de verschillende initiatieven bouw je een enorm netwerk op. De goodwill
die dat oplevert brengt je ook een heel eind.’
Al met al is er nog een lange weg te gaan, maar de RJA draagt
haar steentje bij en wil nu zowel voor als achter de schermen doorpakken. Kievit: ‘We zitten nu in de fase dat iedereen ervan is overtuigd dat er bepaalde problemen zijn in de
academische wereld. Dat is een kans voor de Akademie om
deze dingen te verbeteren.’ De onderzoeker belooft dat de
commissies van de RJA over een jaar weer nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld. Daarnaast meent Zeldenrust dat de
leden van de RJA juist achter de schermen moeten proberen
om verschillende problemen onder de aandacht te brengen,
bijvoorbeeld door naar het bestuur van een faculteit of de
universiteit te stappen. Ze vertelt: ‘Je ziet niet altijd wat we
doen, ook niet als we wel degelijk bezig zijn. De effecten zie
je namelijk pas later terug.’ ANS

Opinie

PRAAT NEDERLANDS MET ME
tekst Marieke van Ruiten en Philip Schröder illustratie Anna van de Kolk

Colleges worden onderwezen met handen en voeten terwijl er op de achtergrond wordt gegrinnikt om de Dutchisms van studenten en docenten. Steeds meer opleidingen verengelsen,
met als gevolg de achteruitgang van de toegankelijkheid en de kwaliteit van het universitair
onderwijs. De RU moet daarom een stop zetten op de verdere verengelsing van

haar opleidingen.

O

p de Radboud Universiteit
(RU) wordt momenteel 27
procent van de bacheloropleidingen en 57 procent
van de masteropleidingen
volledig in het Engels aangeboden. Landelijk liggen deze percentages
nog hoger, respectievelijk 28 procent en 77
procent. Door het grote aandeel Engelstalige
masteropleidingen worden bacheloropleidingen hier gaandeweg ook op ingericht. Annette de Groot, emeritus hoogleraar Taalpsychologie en tevens mede-initiatiefnemer van
een oproep aan de Tweede Kamer in 2019
om de Nederlandse taal in het universitair
onderwijs beter te beschermen, waarschuwt
voor de verdringende verengelsing. ‘Je ziet
het al gebeuren: vanwege de verengelsing in
het hoger onderwijs gaan steeds meer middelbare scholen zich afvragen of ze tweetalig
onderwijs moeten aanbieden. Zo kunnen beslissingen bovenin het onderwijsbestel dus
tot verengelsing over de hele linie leiden’,
vertelt de hoogleraar.
Dit is problematisch omdat niet iedereen
toegang heeft tot tweetalig onderwijs en de
ontwikkeling van bovenaf dus inboet aan kansengelijkheid voor Nederlandse studenten.
De internationale studentengemeenschap op
de RU vormt slechts tien procent van de studenten. Met het huidige aanbod zouden zij
dus goed uit de voeten moeten kunnen. Voor
de Nederlandse studenten die onderwijs willen volgen in hun moedertaal is het verder
verengelsen een inperking van hun mogelijkheden. Daarom moet de RU met de trend
van de verengelsing breken en geen Nederlandstalige opleidingen meer tot Engelstalig
omdopen.
Radboud voor de regio
De RU vermindert door de verengelsing
de toegankelijkheid van het onderwijs voor
sommige Nederlandse studenten en verloochent zo haar eigen identiteit. Die identiteit is
namelijk anders dan bij andere grote universiteiten. ‘De RU is een emancipatie-universiteit en heeft relatief veel regionale instroom.
Ze staat voor kansengelijkheid en wil mensen
opleiden voor wie de universitaire wereld
nieuw is’, stelt Klaas Landsman, hoogleraar
Wiskunde aan de RU. De verengelsing staat
haaks op deze ideologie omdat er een groot

verschil zit tussen de Engelse taalvaardigheid
van eerstejaars Nederlandse studenten. Een
talenknobbel wordt daarmee een vereiste
om academisch te excelleren. Daarnaast verschuift de RU van een universiteit voor de regio naar een internationale universiteit.
Juist de studenten die de RU wil emanciperen komen door de verengelsing in de knel.
Youri, Radboudalumnus Bedrijfskunde, heeft
dat aan den lijve kunnen ondervinden. Hij
fietste met gemak door zijn Nederlandstalige bachelor heen, maar het lukte hem vervolgens niet om zich te specialiseren met de
Engelstalige master Strategic Management.
De oud-student schreef zich ondanks veel
inspanning toch uit: ‘Bijna alle masteropleidingen die ik kon doen waren in het Engels,
ik had vrijwel geen keuze. Het lijkt alsof studenten die van nature goed Engels kunnen
of tweetalig onderwijs hebben gevolgd een
voorsprong hebben.’ Daarom is het van groot
belang dat de RU dit stopzet en geen opleidingen meer verengelst.
Van taal kun je leren
De verengelsing komt ook niet ten goede aan
de kwaliteit van het onderwijs: in een tweede taal kun je namelijk minder goed leren.
‘Taal is een steunpilaar bij leerprocessen’,
stelt De Groot. Het is volgens haar een middel om concepten begrijpelijk te maken. In
een tweede taal heb je aanzienlijk minder
woorden tot je beschikking om bij die kennis
te kunnen. ‘Door het onderwijs te verengelsen, ontneem je studenten en docenten het
optimale middel om kennis te verwerven’,
aldus De Groot. ‘Onderzoek wijst uit dat de
leerprestaties in de tweede taal minder zijn
dan in de moedertaal, ook bij mensen die die
tweede taal op een hoog niveau beheersen’,
vervolgt ze. Ook docenten, zelfs als zij redelijk goed Engels spreken, brengen volgens
De Groot stof beter over in hun moedertaal.
‘Je zegt in de tweede taal wat je kunt zeggen
en niet wat je bedoelt te zeggen’, stelt ze. ‘Het
komt regelmatig terug in evaluaties over docenten die niet in hun moedertaal doceren.
Aangezien hun woordenschat beperkter is,
kiezen ze vaak woorden die niet precies de
nuance pakken die nodig is’, vertelt De Groot.
Dit merkt hoogleraar Landsman ook in zijn
vak. Hij wil de bachelor het liefst zo veel mogelijk in het Nederlands houden. ‘Wis-

‘De RU staat voor kansengelijkheid
en wil mensen opleiden voor wie
de universitaire wereld nieuw is.’
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kunde is een talige studie. Je leert namelijk
een taal die voor een deel uit formules en
symbolen bestaat’, legt de hoogleraar uit. ‘Uit
ervaring kan ik zeggen dat er ontzettend veel
nuance verloren gaat als je het praten over
die nieuwe taal ook nog in een taal doet die je
maar half beheerst: het Engels.’ Youri kan daarover meepraten. Hij koos bewust voor een
Nederlandstalige bachelor. Daarbij was veel
vakliteratuur al in het Engels, maar werd het
wel in het Nederlands uitgelegd. In de master
was dat anders: ‘Bij de Engelse hoorcolleges
werd precies hetzelfde verteld als wat je hebt
gelezen. Dat snapte ik dus niet.’ De Groot stelt
dat goed onderwijs erin zou moeten slagen
om de abstracte wetenschappelijke stof uit te
leggen aan de hand van voorbeelden uit de
omgeving, in het Nederlands dus.

Allemaal academici
Een veelgehoord argument voor de verengelsing op universiteiten is dat het studenten
beter zou voorbereiden op de academische
toekomst. Het Engels fungeert immers als
universele wetenschapstaal en een masteropleiding is de laatste horde richting een academische carrière. Het merendeel van de
masterstudenten belandt echter niet in de academische wereld, maar op de Nederlandse
arbeidsmarkt. Zo stonden in 2019 tegenover
47.488 afgestudeerde masterstudenten 4956
gepromoveerden, blijkt uit cijfers van DUO
en Universiteiten van Nederland. Volgens cijfers van de Taalunie uit 2016 is op de Nederlandse arbeidsmarkt nog voor 70,9 procent
het Nederlands de voertaal. De Groot ziet het
somber in: ‘De student ontwikkelt niet meer

het niveau van het Nederlands dat eigenlijk
nodig is om optimaal te kunnen presteren op
de arbeidsmarkt. De Nederlandse vakterminologie wordt niet meer verworven.’ De functie van de universiteit is tweeledig, het is een
wetenschappelijke instelling waar hoogwaardig onderzoek wordt verricht en tegelijkertijd
studenten tot experts op de arbeidsmarkt opleidt. Die tweede functie wordt door de verengelsing verwaarloosd.
Richting een monocultuur
Door te verengelsen trekt de RU meer internationale studenten aan, maar het onderwijs
wordt niet diverser. Volgens critici veroorzaken Engelstalige opleidingen zelfs een monocultuur op de universiteit. Studenten komen
namelijk niet meer in contact met bronnen in

andere talen dan het Engels. ‘In veel Engelstalige opleidingen kun je al geen Nederlandstalige bronnen meer gebruiken’, verklaart De
Groot. Naast het verdwijnen van de Nederlandse taal, verliezen studenten ook hun vaardigheden wat betreft meertaligheid. ‘Het is nu
heel moeilijk geworden om specialisten op
te leiden die diepgaande kennis hebben van
Franse, Italiaanse of Spaanse bronnen’, vertelt
Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse Literatuur- en Cultuurgeschiedenis. De Groot vreest
dat studenten hierdoor te eenzijdig worden
opgeleid: ‘Je krijgt een eenheidsworst van opgeleiden.’ Wereldwijd gaat het universitair onderwijs op elkaar lijken. Door te verengelsen
vermindert de RU haar toegankelijkheid en
levert het kwalitatief minderwaardig en eenzijdiger onderwijs. ANS

OVER DE KOOK
tekst Pim Blankemeijer afbeeldingen Philip Schröder

Dit is de rubriek voor echte fijnproevers. ANS bedenkt iedere editie een bepaald thema en een budget voor een gerecht. Het is aan de student
om de uitdaging aan te gaan en een hoogstaand staaltje kookkunst te laten zien. Staat de student nog aan het begin van zijn bachelor of is hij al
een masterchef? Deze keer: Plasticvrij koken.

V

oordat Levy (22, Politicologie) de
drukke Albert Heijn aan de Van
Schevichavenstraat
binnenloopt,
krijgt hij te horen dat hij alleen ingrediënten mag gebruiken die niet
in plastic zijn verpakt. Door plasticvrij te koken
kan de student zijn steentje bijdragen aan het beschermen van het milieu. ‘Dan moet ik snel een
recept zonder plastic bedenken’, zegt hij. Hoewel
de kok met bravoure de supermarkt binnenloopt,
wordt het voor hem toch duidelijk dat deze opdracht geen kat in ‘t milieuvriendelijk bakkie is.
Levy scant de schappen zorgvuldig om op zoek te
gaan naar inspiratie voor een recept. ‘Echt alles is
verpakt in plastic, ik kan zelfs geen pasta koken’,
stelt hij een tikkeltje bezorgd. Nadat hij een tijdje
door de supermarkt heeft geijsbeerd, pakt Levy
uiteindelijk zijn telefoon en vindt een recept voor
een courgetteburger. ‘Ik denk dat dit gaat lukken’,
mompelt hij met voorzichtige positiviteit. Met een
paar Italiaanse bollen in een katoenen tas en de
rest van de boodschappen in een mandje, staat
hij een half uur later voor de kassa. Daar ontdekt
hij tot zijn grote ergernis dat hij een prei heeft in
plaats van een bosui. Het staat Levy niet aan om
helemaal terug naar de schappen te gaan. Met
een zucht kiest hij er dus voor om de maaltijd met
prei te bereiden. Bij de kassa wordt het ook duidelijk hoe duur plasticvrij kan zijn, aangezien de

totale prijs van veertien euro over het eerder afgesproken budget van tien euro gaat.
Eenmaal aangekomen in de nette keuken van zijn
studentenhuis, stalt Levy de ingrediënten uit op
de keukentafel en begint hij met het creëren van
zijn groene burger. De chef propt de courgette samen met de prei, de havermout en de eieren in
de keukenmachine en blendt deze met veel lawaai
tot een groen papje. Zorgvuldig snijdt de courgetteconnoisseur de tomaten, terwijl hij de avocado
op een wat gewelddadigere en minder precieze
methode ontleed. Nadat hij het groene papje in
de koelkast heeft gezet, prakt hij met een aardappelstamper de feta en yoghurt tot een sausje. Tijdens de voorbereiding vertelt Levy dat hij pas zelf
is gaan koken nadat hij twee en een half jaar op
kamers heeft gewoond. ‘Het werd zelfs een meme
bij ons in huis dat ik niet kookte’, lacht hij. ‘Een
huisgenoot heeft me uiteindelijk geholpen met het
koken en zoals je ziet, doe ik het nu zelf.’ Wanneer
het courgetteprakje klaar is en sidderend in een
pan olijfolie is getransformeerd tot een stel burgers, kunnen deze in het gezelschap van plakjes
tomaten en avocado op de broodjes. Nadat hij zijn
milieuvriendelijke magnum opus op tafel heeft
gezet, geeft de plasticvrije politicoloog zichzelf
tevreden een schouderklopje: ‘Dit is de meest creatieve maaltijd die ik ooit heb gemaakt.’

Budget: Tien euro voor
vier personen
Boodschappen: Italiaanse
bollen, havermout, feta,
yoghurt, eieren, peterselie,

citroen, courgette, avocado, prei en tomaten
Overige toegestane
ingrediënten: water, olie,
knoflook, ui, peper en zout

IS DE SMAAK RAAK?
Met veel succes heeft Levy een plasticvrije burger op tafel weten te zetten. Deze
courgetteburger was stevig en zijn gegrilde smaak verhief hem boven andere soorten namaakburgers. De chef wist dat hij geen vlees bij zijn ingrediënten had omdat
dit altijd in plastic verpakt zat. Toch kon hij er een smakelijk en vers alternatief van
maken. Het onbedoelde gebruik van prei had geen negatieve impact op het eindproduct. Samen met de frisse saus, die wat nodige vocht aan de burger gaf, de sappige
vleestomaten en de avocado, kwam de groene burger goed tot zijn recht. ANS

Resultaat: milieubewuste burger
Sterren: 5/5
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