Nieuwjaarstoespraak 2014
Geachte aanwezigen, dames en heren, vrienden en bekenden,
Om te beginnen wil ik ook dit jaar weer van deze gelegenheid gebruik maken
om iedereen in één keer een gelukkig, inspirerend en zeer voorspoedig nieuw
jaar toe te wensen; met veel plezier in de studie en in het werk en in goede
gezondheid! Bij dezen, aan jullie allen! En in het bijzonder ook aan de
studenten voor wie het jaar 2014 zo slecht begon door de brand in het
studentencomplex aan de Groesbeekseweg.

Dit is mijn tweede nieuwjaarstoespraak in deze setting, mijn eerste zestien
maanden en mijn eerste volle jaar als Voorzitter van het College van Bestuur
van deze mooie universiteit zitten er op. Toen ik de overstap vanuit het actieve
wetenschappelijke onderzoek in Berlijn naar deze bestuursfunctie op mijn
alma mater besloot te maken, wist ik eerlijk gezegd écht niet waar ik aan
begon, en in interviews uit die periode heb ik dat ook expliciet zo aangegeven.
Maar zoiets houdt het leven spannend, en die spanning heb ik in het afgelopen
jaar in mijn nieuwe functie ook inderdaad meermaals gevoeld.

Naast spanning was er voor mij sinds mijn terugkeer naar Nederland ook
geregeld verbazing, verbazing over hoe zaken op het gebied van de onderwijsen onderzoeks-politiek in Nederland gaan, en ik voelde mij nogal eens zoals
aangegeven op deze afbeelding – een afbeelding die ik overigens overgenomen
heb uit een recente voordracht van de Nederlandse wetenschapper Ad Bax.
Desalniettemin durf ik te stellen dat ik inmiddels echt “geland ben” in mijn
nieuwe functie, een landing die door de bijzonder plezierige samenwerking met
Bas Kortmann in het College ook wel heel zacht gemaakt werd. En daarnaast
natuurlijk door het feit dat het gewoon uitstekend gaat met onze Universiteit
en dat ik in deze beginperiode heb mogen vaststellen met uiterst gemotiveerde
en zeer competente collega’s en medewerkers van doen te hebben.

In deze nieuwjaarsrede wil ik stil blijven staan bij de ontwikkelingen in het
afgelopen jaar, kort ingaan op de strategie van de universiteit en iets zeggen
over de ontwikkeling op het gebied van studenten en medewerkers. Ik zal
ingaan op een aantal zaken die in het komende jaar op ons afkomen, en aan het
einde van deze bijeenkomst zal ik de winnaars bekend maken van de
Hermesdorf-prijzen.
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2013 in beeld.
Afgelopen januari werd, toen nog, Koningin Beatrix 75 jaar. Ter gelegenheid
van haar verjaardag werd de expositie Beeld van Beatrix georganiseerd
waarvoor iedereen een bijdrage kon insturen. Het portret van Beatrix dat
Judith Steenkamer instuurde werd als één van de 65 van de in totaal ruim 2000
ingezonden werken geselecteerd voor deze tentoonstelling. Judith Steenkamer
was studente filosofie aan onze Universiteit en organiseerde als medewerkster
voor het Soeterbeeck Programma verdiepende programma’s over kunst,
cultuur en literatuur. Met dit schilderij – dat overigens gekocht is door Paleis ‘t
Loo waar het na de tentoonstelling is blijven hangen – won Judith de
publieksprijs en het leidde er toe dat ze fulltime portret-schilder werd.

In maart riep de universiteit alumni, studenten en medewerkers op om foto’s in
te zenden voor het fotoalbum Radboud Universiteit in Beeld. Er zijn vele
honderden foto’s opgestuurd, en dit is er één van: een groep studenten zit in
1988 onder de Waalbrug bij te komen tijdens de introductie. “Uitbrakken” heet
dat tegenwoordig, een woord dat toen nog niet bestond. Dat waren andere
tijden; er was nog geen bindend studieadvies en ook nog geen ‘Oversteek’.

In de nacht van 26 op 27 maart vond de nacht van de Universiteitsbibliotheek
plaats. Doel was om een kijkje achter de schermen te geven en draagvlak te
polsen voor verruiming van de openingstijden. Daarop volgde een schriftelijk
verzoek van de Universitaire Studentenraad aan het college om de
openingstijden te verruimen. Met succes; vanaf half mei is de bibliotheek langer
open, een maatregel die heel goed past in het beleid om studenten meer en
effectief tijd door te laten brengen op onze campus.

Eind april wint Nijmegen met ruime voorsprong de Universiteitscompetitie van
de 41ste Batavierenrace. Dit was verrassend omdat de laatste jaren de teams uit
Wageningen en Eindhoven domineerden. Zoals wellicht bekend dankt deze
estafette-race zijn naam aan het oorspronkelijke traject van de eerste race in
1973: In navolging van de Batavieren, die in 50 voor Christus op vlotten de Rijn
afzakten, werd voor de Batavierenrace dezelfde route gekozen: van Nijmegen
naar Rotterdam. Vanwege infrastructurele problemen is de race daarna direct
verplaatst en sinds 1974 lopen de atleten vanaf het Universitair Sportcentrum,
via Duitsland en de Achterhoek naar de campus van de Universiteit Twente.
Overigens vierde het Universitair Sportcentrum in maart het tienjarig bestaan
in het Gymnasion, en is het het vermelden waard dat Nijmegen – met ongeveer
15.000 sportkaarthouders inclusief de hogeschool – de tweede
sportuniversiteit in het land is; alleen Groningen heeft er meer.
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In mei en juni hebben we op grootse wijze het 18de lustrum van de universiteit
gevierd. Met bijna 1000 actieve deelnemers aan Radboud Sports, bijna 10.000
bezoekers aan Radboud Rocks, met o.a. Ilse DeLange en Racoon, en met precies
90 hoogleraren die in het kader van Radboud Kids veelal op de fiets naar 90
basisscholen zijn gegaan. Daarnaast met het inspirerende TEDxRadboudU
congres met naast de opening van Desmond Tutu veel andere verrassende
bijdragen, met de twee academische zittingen en vier ere-doctores op 23 en 24
mei en met Radboud City – de presentatie in en aan de stad, bij heel mooi weer
en met o.a. zeer succesvolle speedcolleges. Met elf bronzen Radboudtegels
hebben we ons ook vereeuwigd in de Nijmeegse binnenstad. Al met al een
uitstekend verlopen lustrum, dat ons veel heeft opgeleverd en waarvoor wij
veel complimenten hebben ontvangen, en waarvoor ik hier voor de laatste maal
allen die zich hiervoor actief hebben ingezet nog eens nadrukkelijk zou willen
bedanken. Het was inderdaad zeer bijzonder!

Iris Hendriks – in het blauw – daarachter haar moeder, daar weer achter haar
grootvader Jos Aarts. Op 11 juni studeerde Iris Hendriks af. Een bijzonder
moment voor haar, haar familie en ook voor de Radboud Universiteit. De
geschiedenis van deze familie en de geschiedenis van de Radboud Universiteit
lopen voor een deel samen. Op 11 oktober 1923, 6 dagen voor de officiële
oprichtingsdatum van de universiteit, schreef de overgrootvader van Iris, de
heer Wils, zich in aan onze universiteit; hij was één van de 189 studenten van
het allereerste uur. In december 1928 behaalde hij cum laude zijn doctoraal
examen Nederlands en hij promoveerde in 1935, ook cum laude. Hij werd
hoogleraar Taalwetenschap in Nijmegen. De opa van Iris, Jos Aarts, behaalde in
november 1959 zijn doctoraal psychologie en promoveerde in mei 1964.
De moeder van Iris studeerde in juni 1986 af in de psychologie.
Iris ontving uit handen van onze rector magnificus kopieën van de
examenboeken van haar voorgangers. Bas Kortmann kon het niet nalaten
daarbij op te merken dat Iris het hoogst haalbare had verworven: de
meesterstitel.

Bij de gemeente is er de laatste jaren meermaals op aangedrongen de veiligheid
van de rotonde bij het Erasmus-gebouw te verbeteren, en in augustus is de
rotonde aangepast. Aan de zuidzijde zijn het fietspad en het zebra-pad
verhoogd, en bussen moeten voortaan vóór de rotonde invoegen op de rijbaan
zodat ze een ruimere bocht maken als ze rechts afslaan, waardoor ze het
fietspad haaks kruisen. We hadden zorgen over de veiligheid van deze rotonde
en ik ben er niet zeker van of deze aanpassingen bij eenieder deze zorgen
hebben weggenomen.
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Op 27 augustus ben ik samen met Anton Franken naar boven gehesen om op
het dak van het Grotius gebouw een vlag te plaatsen om het bereiken van het
hoogste punt te markeren. Het was een van de laatste acties van Anton Franken
als vice-voorzitter van het College van Bestuur. Anton was lid van het College
van Bestuur sinds 1 januari 2008 en hij is per 1 september van het afgelopen
jaar toegetreden tot het bestuur van de Hogeschool Utrecht. In het Grotius
gebouw komt onder andere een collegezaal met een capaciteit van 500
plaatsen, de grootste collegezaal van onze Universiteit. Onder het gebouw komt
een parkeergarage met ca. 350 plaatsen.
Een dag later, op 28 augustus, maakten we bekend dat Wilma de Koning vanaf
1 december ons College van Bestuur zou komen complementeren. En zo
geschiedde, het is me een waar genoegen je nu hier als nieuw lid van het
College stralend op de eerste rij te zien zitten.

Tijdens de opening van het academisch jaar maakte Bas Kortmann bekend dat
Radboud Docenten Academie de nieuwe naam voor het voormalige Instituut
voor Leraar en School gaat zijn. Deze naamsverandering sluit aan bij de
maatschappelijke ontwikkeling dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit
van het onderwijs en voor excellentie van opleidingen en leerlingen. Deze
nieuwe naam past ook uitstekend in de strategie van de Radboud Universiteit
om zich, samen met het Radboudumc, steeds sterker met de merknaam
Radboud internationaal te profileren. Soms is het nodig om in het buitenland
uit te leggen hoe “Radboud” moet worden uitgesproken, en daar kan misschien
de slogan “Proud to be Radboud” bij helpen.

Op 22 september behaalde onze kersverse ere-doctor een klinkende
verkiezingsoverwinning in Duitsland, naar aanleiding waarvan wij haar
namens háár Radboud Universiteit een mooie bos bloemen hebben gestuurd.
De spreuk op het spandoek is overigens een persiflage op de fameuze cover van
de Bild-Zeitung, nog steeds één van de meest invloedrijke kranten van
Duitsland, die op de dag na de verkiezing van kardinaal Joseph Ratzinger tot
paus in 2005 kopte met “Wir sind Papst!”.

Het afgelopen jaar was een roerig jaar voor het Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis. In mei werd bekend dat de taakstellende bezuinigsopdracht van
200 miljoen Euro aan OCW onder andere resulteerde in het voorstel om de
subsidie aan dit centrum vanaf 2015 volledig stop te zetten. Er was een kamermotie voor nodig om, in overleg met alle betrokkenen, de continuïteit van het
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te kunnen waarborgen. In
september werd duidelijk dat het Centrum met jaarlijkse bijdragen van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, en met bijdragen van de Eerste en Tweede
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Kamer en met een extra bijdrage van onze Universiteit, het wetenschappelijke
onderzoek naar de Nederlandse parlementaire geschiedenis voort kan blijven
zetten. Voor het NIMAR, het Nederlands Instituut in Marokko, betekent deze
bezuinigingsronde van OCW wel het einde, en dit Instituut zal medio 2015
gesloten worden.

In de tweede helft van het afgelopen jaar, is er op een wat mij betreft
merkwaardige wijze discussie ontstaan over het functioneren en de toekomst
van de wetenschap. In een slecht geformuleerd en niet gestructureerd
Nederlandstalig “position paper” met als titel “Science in transition” hebben
vier medewerkers van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam aangegeven
“waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet, en wat daar aan te doen is”.
Dit laatste is in elk geval de subtitel van dit “position paper” maar verder dan
een niet onderbouwde opsomming van halve waarheden en feitelijke
onjuistheden komt men in dit stemmingmakende stuk niet. Ik vind het zeer
bedenkelijk en jammer dat de KNAW aan de opstellers van dit manifest in
november jl. een podium heeft geboden, en het is niet erg dat de Radboud
Universiteit bij deze bijeenkomst schitterde in afwezigheid. Natuurlijk moeten
we steeds nadenken en open discussiëren over de ontwikkelingen in de
wetenschap, maar we dienen dat op basis van een gedegen analyse, op basis
van de juiste feiten en met kennis en ervaring van de internationale
wetenschap in de volle breedte te doen.

In 2013 was er wederom een Spinozapremie voor een Nijmeegse
wetenschapper; vier van de tien Spinoza-premies van de laatste drie jaar
kwamen daarmee naar Nijmegen. In september mocht Misha Katsnelson,
internationaal vermaard theoretisch natuurkundige, in de Nieuwe Kerk in Den
Haag de prijs in ontvangst nemen.

Om na zijn verhuizing naar Nijmegen actief te blijven in het Russisch schrijft
Katsnelson sinds een aantal jaren gedichten. Onder de titel Vijftien gedichten
hebben we er een aantal gebundeld en tevens in het Nederlands en in het
Engels vertaald zodat ook zijn collega's kennis maken met deze bijzondere kant
van Misha. De gedichten zijn elk voorzien van een aquarel van Yury Romanov,
een vriend van Misha.

Per 1 oktober is Radboudumc, of, voluit Radboud universitair medisch
centrum, de nieuwe naam van het voormalig UMC St. Radboud. Deze
naamswijziging is gepaard gegaan met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl,
en sluit aan bij de nieuwe strategie van het Radboudumc. Zoals gezegd zullen
we ons als Radboud Universiteit hierdoor samen met het Radboudumc in de
toekomst internationaal sterker met de naam Radboud kunnen profileren.
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Deze foto zit er in omdat ik dit misschien wel de meest verrassende foto vond
van VOX, die in het novembernummer aandacht besteedde aan de
onderwijsintensivering. Geconcludeerd werd dat de inspanningen in het kader
van de onderwijsintensivering niet altijd het beoogde teweegbrengen, maar dat
dit met aanpassingen wel bereikt lijkt te kunnen worden. Ook in het komende
jaar zal het een punt van aandacht blijven om de af en toe nog gebezigde term
“ophokuren” naar de vergetelheid te verwijzen.

Op maandag 4 november was de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in de
Studentenkerk. Het was een indrukwekkende plechtigheid en toen ik daar ’s
avonds in gedachten verzonken zat realiseerde ik mij nog maar eens hoe goed
en belangrijk het is dat wij daar als gemeenschap op deze manier aandacht aan
besteden.

Het model van “De Universiteit van Nederland” is dat de beste hoogleraren van
Nederland gratis minicolleges geven op internet. Elke werkdag komt er een
nieuw college online, en elke week een nieuwe hoogleraar. Daniël Wigboldus
was de eerste Nijmeegse spreker die in het hippe Amsterdamse ‘Club Air’ een
reeks minicolleges mocht geven, die in januari uitgezonden zullen worden.
Volgens de aanwezigen stuiterde Daniël over het podium en liep hij bijna van
enthousiasme het publiek in, een publiek dat aan zijn lippen hing. En dat
terwijl, als ik het me goed herinner, de opnames waren op een dag dat Daniël
bijna geen stem meer had. Overigens merkte Daniël na de opnames op dat hij
op het kleine Amsterdamse podium niets anders had gedaan dan tijdens zijn
reguliere colleges hier op de universiteit.
Dit is misschien ook wel hét moment om op de decaanswisseling, per 1
september, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen te wijzen. Ik wil bij
dezen Hetty Dekkers nogmaals hartelijk bedanken voor al haar inspanningen
gedurende de laatste jaren en ik wil Daniël Wigboldus veel succes wensen in
zijn nieuwe functie, die hij gelukkig blijft combineren met het geven van
colleges.

In november werd bekend dat in de Keuzegids 2014 de Radboud Universiteit
wederom als de beste brede Universiteit van Nederland genoemd wordt, voor
de vierde keer in de afgelopen vijf jaar. Ook op de voorkant van de Keuzegids
komen we goed voor de dag, want daar staat een bekende Nijmeegse student.
Het is inderdaad Patrick Verleg, vorig jaar voorzitter van de Universitaire
Studenten Raad, die op de dag nadat hij tijdens het diner in het stadhuis
gezellig de hele avond naast Angela Merkel had gezeten in de Stevenskerk de
student onderscheiding uitgereikt kreeg.

6

Dertien bachelor-opleidingen van de Radboud Universiteit werden als beste
beoordeeld binnen hun vakgebied, en in totaal acht opleidingen kregen het
predikaat Top-opleiding.

Als uitsmijter werd medio december bekend dat twee groepen onderzoekers,
onder penvoerderschap van de Nijmeegse hoogleraren Heino Falcke en Mike
Jetten, er in geslaagd zijn om respectievelijk één van de dertien toegekende
ERC Synergy Grants en één van de zes toegekende Zwaartekrachtsubsidies in
de wacht te slepen. Heino Falcke en zijn team zullen met behulp van deze
subsidie proberen om in de komende zes jaar een eerste foto te maken van de
rand van een Zwart Gat, terwijl de subsidie Mike Jetten en zijn team in staat
stelt om in de komende tien jaar nog meer anaërobe micro-organismen te
ontdekken die kunnen bijdragen aan een duurzame economie, gezondheid en
een schoon milieu.

Op de laatste werkdag van het vorige jaar, ’s avonds rond half zeven, heb ik als
laatste diensthandeling van 2013 mijn handtekening gezet onder de koopakte
van het Collegium Berchmanianum, hier op de foto te zien vanaf de mooiste
maar wellicht ook de nog minst bekende kant, de achterkant, de toekomstige
aangezichtszijde van het Berchmanianum vanaf de rest van de campus.

Samenvattend kan gesteld worden dat het een uitzonderlijk goed jaar was voor
de Radboud Universiteit!
Strategie Radboud Universiteit.

Het laatste strategisch plan, getiteld “Gedreven door kwaliteit, gericht op de
toekomst”, is begin 2009 vastgesteld voor de periode van 2009 tot en met 2013.
Het was de bedoeling begin van dit jaar het nieuw strategisch plan voor de
komende vijf jaar te presenteren. Begin vorig jaar zijn we gestart met de
voorbereiding daarvan en de delen over onderwijs en onderzoek zijn met
diverse gremia besproken. Echter, het opstellen van een strategisch plan vergt
en verdient tijd en aandacht en in de loop van 2013 werd duidelijk dat wegens
diverse omstandigheden deze benodigde tijd en aandacht niet vrijgemaakt kon
worden. We hebben dan ook besloten dit uit te stellen en het nieuwe plan in te
laten gaan per januari 2015.
Dit houdt feitelijk in dat de looptijd van het huidige strategisch plan met een
jaar wordt verlengd; vanwege succes geprolongeerd, zou ik willen zeggen.
Overigens heeft de Radboud Universiteit met de in april 2012 gepresenteerde
nota Prestaties, Profiel en Ontwikkelingen haar koers en ambities ook nog vrij
recent aangescherpt.

7

Onderwijs.
Voor wat betreft het onderwijs, is verhoging van het bachelorrendement tot
boven de 70% één van de doelen. Dit bachelorrendement wordt gedefinieerd
als het percentage studenten die binnen vier jaar hun bachelor diploma
behalen van alle studenten die zich na één jaar heringeschreven hadden voor
dezelfde opleiding. Het maximum van 76,5% voor het cohort studenten van
2008 was nog mede beïnvloed door de dreiging van de langstudeerdersboete in
2012, maar uit het – nog enigszins voorlopige – percentage voor het cohort
2009 en ook uit de trend valt af te leiden dat we dit doel inmiddels stabiel
behaald hebben.
Op deze foto toont Mirjam de Haas trots het door haar in november behaalde
bachelor-diploma kunstmatige intelligentie; Mirjam heeft zich aansluitend
ingeschreven voor de master kunstmatige intelligentie in Nijmegen.
Overigens zijn er in het studiejaar 2012/2013 exact 2700 bachelordiploma’s
behaald, 10% minder dan in het jaar daarvoor.

Dit is alumnus Robin Reuvers. Hij behaalde in 2012 cum laude een dubbel
bachelor-diploma in de wiskunde en de natuurkunde aan onze universiteit en
was tevens de eerste en enige in de geschiedenis van de faculteit
natuurwetenschappen, wiskunde en informatica die zowel een dubbele
bachelor als het honours-programma binnen drie jaar afsloot. Robin is na de
bachelor naar Cambridge vertrokken voor een master, en zoals uit deze foto is
af te leiden is het hem daar goed vergaan. Deze zomer won hij de Atiyah-Prijs
voor het beste resultaat in een prestigieuze éénjarige masteropleiding in
wiskunde en theoretische fysica. Op de foto zien we Robin met de vicechancellor van de Universiteit van Cambridge, Sir Borysiewicz. Wellicht is deze
foto aanleiding om ook maar eens over het decorum bij onze prijsuitreikingen
na te denken.

Robin is een voorbeeld van een Nijmeegse student die na zijn bachelor in
Nijmegen voor een master elders heeft gekozen, en uit deze grafiek is te zien
dat we in Nijmegen de laatste jaren te maken hebben met een groeiende netto
uitstroom van studenten na de bachelor. De netto uitstroom voor het afgelopen
jaar zal waarschijnlijk iets lager uitvallen dan hier aangegeven – en dat heeft
weer te maken met studenten medische wetenschappen die wachten op coschappen – maar dan nog. We zullen er niet alleen voor moeten zorgen dat we
goede, aantrekkelijke en competitieve master-programma’s aanbieden, maar
we moeten er ook voor zorgen dat we zowel onder onze eigen bachelorstudenten als onder bachelor-studenten van elders op de juiste manier bekend
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maken welke fantastische mogelijkheden er in Nijmegen zijn. We hebben daar
het afgelopen jaar een krachtige aanzet toe gegeven, en een zeer actieve
werkgroep onder leiding van Margot van Mulken heeft er in elk geval voor
gezorgd dat dit hoog op de agenda staat bij elke faculteit. Elke faculteit heeft
inmiddels een zogenaamde “etalage-master” geïdentificeerd waarmee ze zich
bijzonder wil profileren en verschillende verbeteringstrajecten zijn ingezet.

Onderzoek.

Voor wat betreft het onderzoek, is verhogen van onze wetenschappelijke
impact een belangrijk streven. De universiteit wil dit doen door de topgebieden
verder te versterken, door incidenteel additionele universitaire middelen toe te
kennen en deze tijdelijke versterking dan om te zetten in structurele middelen.
Het succes van deze formule kan niet beter geïllustreerd worden dan met de al
eerder genoemde toekenning van de ERC Synergy Grant aan het topgebied
“Astrofysica” en van de Zwaartekracht-subsidie aan het topgebied
“Microbiologie”, na de eerdere toekenning van twee Zwaartekracht-subsidies
voor de topgebieden “Organische Chemie” en “Taalwetenschap / Cognitieve
Neurowetenschappen” in 2012. Het binnenhalen van dergelijke subsidies lukt
niet binnen alle wetenschapsgebieden even goed, en in die zin is er ook in deze
tweede ronde van de Zwaartekrachtprogramma’s forse kritiek te uiten op het
feit dat de alpha- en gamma-wetenschappen geheel buiten de boot zijn
gevallen. In het ERC Synergy programma zijn uiteindelijk ook slechts drie van
de dertien gehonoreerde projecten in de Social Sciences en de Humanities
beland. Als Universiteit dienen we ons hierop goed te beraden, en bewuste
keuzes te maken om ofwel bepaalde onderzoekslijnen voor langere tijd uit
eigen middelen te financieren, danwel deze af te bouwen. Overigens moeten we
ons niet blindstaren op alleen deze grote onderzoeks-subsidies; sommige
gebieden, en sommige hoogleraren, zijn veel meer gebaat bij ondersteuning
van een project voor één individuele promovendus, en wij moeten er ons voor
inzetten dat hiertoe ook adequate mogelijkheden beschikbaar blijven.
Het aantal promoties was het afgelopen jaar met 384 hoger dan ooit. Vorig jaar
zei ik op deze plaats nog, niet te verwachten dat de stijging van het aantal
promoties zich in hetzelfde tempo als van 2011 naar 2012 zou voortzetten, en
het aantal promoties van dit jaar toont de betrekkelijkheid van dit inzicht aan.
Maar ik zeg dan nu nogmaals niet te verwachten dat de stijging van het aantal
promoties zich in dit tempo voort zal zetten. Eerder verwachten we voor de
komende jaren een afvlakking op een niveau van rond de 400 promoties per
jaar. Met name het promotie-rendement verdient constante aandacht en moet
nog duidelijk beter worden.
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Naar faculteiten uitgesplitst zien we dat bijna de helft van het totale aantal
promoties bij de medische faculteit is, gevolgd door de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, en, op korte afstand, door de
Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Het aantal wetenschappelijke publicaties is ook nog steeds stijgende en
gedurende de laatste jaren hebben we vooral ook een stijgende lijn gezien in
het aantal publicaties in top-tijdschriften. Hier zijn twee covers te zien van
respectievelijk Nature Chemistry en Science die aandacht besteedden aan
onderzoek waar Nijmeegse onderzoekers bij betrokken waren.

Een goede manier om te werken aan het verhogen van de wetenschappelijke
impact is ook via het binnenhalen van persoonsgebonden subsidies, zowel die
op nationaal als op Europees niveau. Dit zijn namelijk niet alleen maar
onderzoeksmiddelen, maar deze subsidies hebben ook de status van echte
individuele onderzoeksprijzen. In 2013 zijn 19 medewerkers van de Radboud
Universiteit er in geslaagd om in de NWO Vernieuwingsimpuls een Veni-beurs
te verwerven, tien een Vidi-beurs en vijf een Vici-beurs, in zijn totaliteit beter
dan ooit tevoren.

Via het programma van de European Research Council – de ERC – hebben vier
Radboudianen een ERC Starting Grant binnen weten te halen, namelijk: Corien
Bary, Bas van de Meerakker, Geert van den Boogaart en Mangela Srinivas.
Vier Radboudianen hebben een zogenaamde ERC Consolidator Grant
toegekend gekregen, te weten: Moniek Buijzen, Peter Friedl, Andrea Evers en
Ronald van Rij.

Ook nog eens vier Radboudianen kunnen hun onderzoekswerk voortzetten met
de extra impuls van een ERC Advanced Grant, namelijk: Misha Katsnelson,
Henk Stunnenberg, Theo Rasing en Mike Jetten, de laatste overigens voor de
tweede keer! Ook voor de ERC geldt dat 2013 voor Nijmegen een beter jaar was
dan ooit tevoren.

In september werd door de ERC een overzicht van het totale aantal ERC Grants
per instelling beschikbaar gesteld. Sommige van de meest recente ERC Grants
zijn hier nog niet in verwerkt, maar in dit hier afgebeelde overzicht staan wij op
een 22-ste plaats, en als we zien met welke instellingen wij ons hier meten dan
is dat echt iets om trots op te zijn! En dit is wat mij betreft een Europese
ranking die écht telt, simpelweg omdat deze gebaseerd is op harde feiten die
direct correleren met de internationaal erkende kwaliteit van het
wetenschappelijke onderzoek.
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Overigens heb ik er serieus over gedacht deze nieuwjaarsrede geheel of
gedeeltelijk in het Engels te houden, maar uiteindelijk heb ik hier toch maar
van afgezien. Als we ons als internationale, studentgerichte onderzoeksuniversiteit verder willen profileren dan zal het bezigen van de Engelse taal in
onze communicatie met de academische gemeenschap echter wel meer
gemeengoed moeten worden, en om die reden zijn de slides bij bijvoorbeeld
deze ERC subsidies maar vast in het Engels opgemaakt.
Valorisatie.

Indien we, verdergaand in het Engels, de term “valorisatie” vertalen met
“valorisation”, dan moeten we ons realiseren dat personen voor wie Engels de
moedertaal is veelal niet weten wat dit woord betekent. Valorisatie: daarmee
bedoelen we het economisch en maatschappelijk benutten van kennis die
binnen de universiteit wordt gedoceerd en verworven – wellicht is het beter
om het vanaf nu over ‘Societal Impact’ te hebben. ‘Societal Impact’ is belangrijk
en zal in de toekomst steeds belangrijker worden.

In het Bosch-jaar 2016, vijfhonderd jaar na zijn sterfdag, komen drie triptieken
van Jeroen Bosch uit Venetië terug naar Den Bosch, zijn geboortestad. Op deze
foto buigt alumnus Luuk Hoogstede zich over De gekruisigde martelares van
Bosch, om het paneel ‘stabiel’ te maken voor transport. Later volgt elders in
Venetië het daadwerkelijke opkalefateren van verschraalde kleuren of
vergeelde vernislagen. Het werk in Venetië is onderdeel van het zogeheten
Bosch Research and Conservation Project (BRCP), waarvan Jos Koldeweij een
van de grondleggers is. Een zeer bijzonder valorisatie project.

Ook bij het fantastische, grootschalige infrastructuur project “Nijmegen
omarmt de Waal” dat in het noorden van Nijmegen in volle gang is, spelen
onderzoekers van onze Universiteit een belangrijke rol in de planning en in de
advisering. Op meerdere volledig volgeboekte boot-excursies heeft Toine Smits
hier in het afgelopen jaar enthousiast colleges over gegeven.
Studenten.

Het was het afgelopen jaar druk tijdens de introductie, en we hadden een
record aantal eerstejaars, ruim 4500. Een extra hoge instroom was verwacht
doordat het er lang naar uitzag dat de jaargang 2013/2014 de laatste zou zijn
met een “cohort-garantie” voor een basisbeurs; inmiddels weten we echter dat
het “sociaal leenstelsel” vooralsnog is uitgesteld. Het komend jaar zouden we
wel eens met een dip in de instroom te maken kunnen krijgen. Het totaal aantal
studenten op de universiteit is volgens de 1 november-telling 18891. Overigens
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worden de fluctuaties in de studenten aantallen met name bepaald door
overheidsmaatregelen – of door het uitblijven daarvan – meer dan door iets
anders. Met het huidige aantal studenten zijn we ongeveer terug bij de totale
aantallen die we twee en drie jaar geleden hadden. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat onder andere door het Bindend Studie Advies de gemiddelde duur
dat studenten op de universiteit zijn korter is geworden, en dat daardoor het
aantal studenten per jaar en per opleiding nu gemiddeld wel iets groter is.

Overigens is het Bindend Studie Advies, samen met de aanpalende maatregelen
die er genomen zijn, zoals het aanscherpen van het mentoraat, het verplicht
stellen van werkgroepen en de intensivering van het onderwijs, ook in het
tweede jaar weer goed verlopen. De getoonde grafiek geeft de percentages
positief advies (in groen), negatief advies (in rood) en studie-stakers (in blauw)
per faculteit gebaseerd op alle eerstejaars instroom 2012/2013 die onder het
regime van het BSA vallen, in totaal 3721 studenten. Het BSA heeft er toe geleid
dat we afscheid hebben moeten nemen van net iets minder dan een kwart van
onze eerstejaars studenten.

Als we kijken naar de afkomst van de instroom van 2013-2014 dan zien we het
bekende beeld; elke rode stip in deze figuur is een student.

Het aantal buitenlandse studenten is de laatste jaren gestaag gegroeid, en in
2012 is het 8.9 % van het totale aantal studenten; voor eerstejaars ligt dit
percentage op 13.1 %. De buitenlandse studenten zijn voor een groot deel
Duitse studenten. En hoewel er door de overgang van een 7-jarig gymnasium
naar een 6-jarig gymnasium sprake was van een dubbele uitstroom van
scholieren in Nordrhein-Wesfalen in het afgelopen jaar, heeft dat niet geleid tot
de te verwachten toename van het aantal Duitse studenten.

Het aantal Nijmeegse studenten dat via beurzen programma’s voor een periode
naar het buitenland gaat stijgt nog steeds, en we zullen dit verder actief
stimuleren. Het is goed om te zien dat het aantal buitenlandse studenten dat via
dit soort programma’s de weg naar onze Universiteit en naar de stad Nijmegen
weten te vinden in het afgelopen jaar ook significant is gestegen.
Het feit dat VOX het afgelopen jaar ook met een Engelstalige versie verscheen is
door onze internationale studenten beslist zeer gewaardeerd.
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Medewerkers.
In het afgelopen jaar zijn er 28 nieuwe hoogleraren benoemd aan onze
universiteit, waarvan 19 gewone (waaronder 5 vrouwen) en negen bijzondere
(uitsluitend mannen), en bij deze laatsten is o.a. Konstantin Novoselov, onze
Nobelprijswinnaar. Het kleinere aantal benoemingen in 2013 compenseert het
grotere aantal uit 2012 tot een stabiel langjarig gemiddelde.
Het totale aantal gewone hoogleraren aan de Universiteit is 418, waarvan 85
vrouwen, en dit brengt het percentage vrouwelijke hoogleraren op 20.3 %. Dit
percentage mag nog niet tot tevredenheid stemmen, maar dit nog steeds
stijgende percentage is anderzijds de best garantie voor een nog verdere
toename van het aantal vrouwen in leidinggevende posities op onze
Universiteit, vanwege de voorbeeldfunctie die hiervan uit gaat.

Als we kijken naar de ontwikkeling van het Ondersteunend en
BeheersPersoneel (OBP) en het Wetenschappelijk Personeel (WP) gedurende
de laatste zes jaren, dan zien we dat het aantal WP-ers continue licht is
toegenomen terwijl het aantal OBP-ers nagenoeg constant is gebleven. De
conclusie is dat de aanwezige financiële middelen steeds efficiënter voor de
primaire taken van de Universiteit – onderwijs en onderzoek – worden ingezet.
Overigens is in deze grafiek het OBP van het Radboudumc niet meegenomen.
Het percentage internationale wetenschappelijke staf neemt ook nog steeds
toe; hier zij opgemerkt dat promovendi alleen zijn meegeteld bij het WP als er
ook een arbeidsovereenkomst is en tevens dat er een groot verschil is in het
percentage internationale staf per onderzoeksinstituut en faculteit.

Het aantal leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) van onze Universiteit groeit gestaag, en op de foto
hierachter zijn deze leden geportretteerd. In het afgelopen jaar zijn Han
Brunner en Christoph Lüthy nieuw toegetreden, zodat we nu 32 Radboudianen
als actieve KNAW leden hebben.
Maar liefst elf wetenschappers van de Radboud Universiteit zijn in 2013
verkozen tot lid van de Europese Akademie, de Academia Europeae, en dit was
voor ons aanleiding om de hier afgebeelde advertentie te plaatsen. Het totale
aantal Nijmeegse leden van deze Europese Akademie komt daarmee op 24.
Bovendien kregen negen medewerkers het afgelopen jaar een koninklijke
onderscheiding uitgereikt. De procedure hiervoor was iets anders dan
voorheen, omdat burgemeester Bruls eenieder op locatie kwam bezoeken.
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Maar later op de dag hebben we nog een gezamenlijke bijeenkomst voor alle
gelukkigen in de aula georganiseerd.
De Toekomst.

Net voor Kerst, hebben we die nieuwste versie van onze meerjaren
investerings plannen aan het Stichtingsbestuur voorgelegd. De Faculteit der
Rechtsgeleerdheid zal rond de komende zomer in het al eerder genoemde
Grotius-gebouw trekken. De Faculteit der Management Wetenschappen zal
vanaf medio 2016 gehuisvest gaan worden in het Gymnasion, dat vantevoren
volgens de oorspronkelijke plannen uitgebreid zal worden met een extra
vleugel, zoals hier te zien. Hiermee wordt voldoende ruimte gecreëerd aan de
Thomas van Acquino straat voor nieuwbouw voor de Faculteit der Sociale
Wetenschappen, en de plannen hiervoor zullen in het komende jaar gestalte
gaan krijgen. Dit allemaal met het oog op het creëren van een nog groenere
campus, met een kleinere totale “footprint” van de gebouwen dan dat nu het
geval is en met voornamelijk ondergrondse parkeermogelijkheden. Natuurlijk
past de verwerving van het Berchmanianum met ruim 7 hectare groen hier ook
goed bij.
De planning voor de renovatie van het Tandheelkunde gebouw is in een ver
gevorderd stadium en in het komend jaar zal de transformatie van dit gebouw
naar de elegante constructie zoals die hier achter te zien is daadwerkelijk gaan
beginnen. Dit project voeren we uit in nauwe en goede samenwerking met het
Radboudumc. In goed overleg met het Radboudumc hebben we het afgelopen
jaar ook besloten onze gezamenlijke Arbo- en Milieudienst te herpositioneren,
en dit proces hopen we in de eerste maanden van dit jaar tot afronding te
kunnen brengen.

Hoewel qua omvang een veel kleiner renovatie-project, zal ook het gebouw van
het ICT Service Centrum een andere aanblik krijgen, niet alleen om daarmee
ook de start van dit nieuwe centrum duidelijk te markeren.

In augustus van dit jaar zullen we voor de eerste keer een Radboud Summer
School organiseren, waarvoor vanuit de verschillende faculteiten maar liefst 32
cursussen aangeboden zijn! We mikken op gemiddeld 10 tot 15 deelnemers per
cursus, en we zullen zorgen voor een interessant gezamenlijk programma. In
plaats van de fiets in NEC kleuren die hier te zien is, zullen we er voor zorgen
dat er stevige fietsen in Radboud-rood beschikbaar zijn voor de cursisten. Meer
details over deze Summer School zullen spoedig uitvoerig gecommuniceerd
worden.
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Vanaf 1 september zullen we web-lectures campusbreed hebben ingevoerd in
29 collegezalen. Een pilot, in navolging van die bij FNWI, gaat al eerder van
start bij managementwetenschappen en bij medische wetenschappen.

Daarnaast zal het thema Research Data Management groot op de agenda staan
in het komende jaar. In dit project waarin naast medewerkers van de
Universiteits Bibliotheek en het ICT Service Centrum ook data-experts van
elders op de universiteit betrokken zullen zijn, zullen we inventariseren wat de
benodigde infrastructuur en expertise is voor een adequate data-opslag, en we
zullen daarbij concreet beginnen met een pilot-project voor het Donders
Centrum.

Het zou vreemd zijn om in een nieuwjaarsrede niets te zeggen over de
financiën. Wel, financieel staat de Universiteit er nog steeds goed voor, de
hierboven genoemde bouwprojecten worden betaald uit hiervoor zorgvuldig
gespaarde middelen, en de negatieve uitwerkingen van de zogenaamde
overhead-korting die de overheid wil gaan doorvoeren zijn enigszins verzacht
door het meest recente herfstakkoord. Het is nog steeds niet goed in te schatten
hoe groot de invloed van het Topsectoren-beleid en het wegvallen van de FESgelden op onze werfkracht in de tweede en derde geldstroom zullen zijn; wat
de invloed van een eventuele invoering van het sociaal leenstelsel zal
betekenen op de instroom is ook nog niet duidelijk. Wél is het goed nieuws dat
de Europese budgetten nu voor de komende zeven jaar vast liggen, en met
name dat gedurende die tijd een totaal van 72 miljard Euro beschikbaar zal zijn
voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van Horizon 2020.

Er is nu vaak genoeg gezegd, en met feiten gestaafd, dat het uitstekend gaat met
de Radboud Universiteit. Om onze universiteit internationaal beter op de kaart
te zetten, zijn we vanaf 1 januari van dit jaar van start gegaan met een dienst
Marketing en Communicatie in een veel uitgebreidere en meer coherente
setting dan voorheen aanwezig. Deze nieuwe dienst moet optimaal afgestemd
worden met de faculteiten, een proces dat in de loop van het komende jaar
verder geperfectioneerd zal worden. Bovendien hebben de Radboud
Universiteit en het Radboudumc gezamenlijk – en met financiële ondersteuning
van de Stichting Reinier Post – onder de naam “Radboud Excellence Initiative”
een nieuw, langjarig programma opgestart om veelbelovende internationale
onderzoekers, zowel op post-doc niveau als op het niveau van de meest
gerenommeerde onderzoekers, naar Nijmegen te halen. Over de selectie van de
eerste groep uitverkorenen hopen we nog in de loop van deze maand te
kunnen berichten.
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Hermesdorfprijzen.
Vorig jaar tijdens de nieuwjaarsrede, heb ik voor de eerste keer de mediatrofeeën nieuwe stijl, de zogenaamde Hermesdorfprijzen, uitgereikt. De
Hermesdorfprijzen worden jaarlijks uitgereikt aan wetenschappers van onze
Universiteit die in het voorafgaande jaar naar aanleiding van eigen onderzoek
op een onderscheidende manier in de media zijn geweest. De
Hermesdorfprijzen sluiten aan bij de strategische doelstellingen van de
Radboud Universiteit: versterking van de reputatie, aandacht voor jong talent
en internationalisering, en het is in deze drie categorieën dat prijzen worden
uitgereikt.

De naamgever van deze prijzen, Bernardus Hubertus Dominicus Hermesdorf,
was rector magnificus van onze Universiteit vanaf eind 1942 tot september
1945. Hij weigerde, als enige Nederlandse rector magnificus, om principiële
redenen om studenten een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter vóór te
leggen, wat onvermijdelijk leidde tot sluiting van de Universiteit in april 1943.
Hermesdorf bevestigde één dag voor de sluiting het bericht eigenhandig met
een mededeling van deze strekking op een bord in de aula, en hij hield zo zijn
rug recht in moeilijke tijden. Vorig jaar was de uitreiking van de
Hermesdorfprijzen nog onvolledig in díe zin, dat de medaille die hier bij hoort
op het moment van de uitreiking nog niet gereed was. Dit jaar is dat beter, en
hier is de bronzen medaille met aan de ene kant de gestileerde beeltenis van
Hermesdorf en aan de andere kant een wervelkolom – een káársrechte
wervelkolom – te zien.

De procedure voor de Hermesdorfprijs is dat de wetenschapsredactie, in
samenwerking met de afdeling communicatie van het Radboudumc, voor elke
categorie een gemotiveerd voorstel, voor meerdere kandidaten, doet aan een
jury. Deze jury bestaat uit: Prof. dr. Kees Blom (oud-rector magnificus,
voorzitter), Prof. dr. Bas Bloem (hoogleraar Neurologische
Bewegingsstoornissen) en Prof. dr. Moniek Buijzen (hoogleraar
Communicatiewetenschap en winnaar van een ERC consolidator grant). De jury
draagt in elke categorie één kandidaat voor aan het College van Bestuur.
De Hermesdorfprijs 2013 wordt toegekend aan de wetenschapper die met zijn
of haar eigen onderzoek in de landelijke media een herkenbare bijdrage heeft
geleverd aan het maatschappelijk debat en daarmee het debat inhoudelijk heeft
verdiept. De genomineerden zijn, in alfabetische volgorde, Prof. Ira Helsloot
(bijzonder hoogleraar Besturen van Veiligheid; overigens vorig jaar ook al
genomineerd), Prof. Angela Maas (hoogleraar Cardiologie) en Prof. Marcel Olde
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Rikkert (hoogleraar Klinische Geriatrie). De jury heeft Prof. Angela Maas
voorgedragen als winnaar van de Hermesdorfprijs 2013.

Angela Maas is de eerste hoogleraar Cardiologie in Nederland die is
gespecialiseerd in vrouwencardiologie. Haar boodschap is dat hart- en
vaatziektes verschillende verschijningsvormen hebben bij mannen en
vrouwen. Vooral artsen, maar ook patiënten, moeten daarmee rekening
houden. Op 17 januari sprak Maas haar oratie uit, waarin ze inging op
diagnostiek en behandeling van hart- en vaatzieken bij vrouwen. Ook wees ze
erop dat sommige vrouwen meer risico op hartklachten lopen, maar dat dat
beter en vroeger gesignaleerd kan worden, als een arts er maar oog voor heeft.
Naar aanleiding van die oratie wisten zowel de regionale als de landelijke
media haar te vinden. Eind oktober kwam ze opnieuw breed in het nieuws,
naar aanleiding van een test die hartaanvallen bij vrouwen sneller opspoort.
Maas won al eerder prijzen voor haar 'ambassadeurswerk' voor de
vrouwencardiologie en dit jaar kreeg ze de Theodor Award 2013, een prijs die
de radiotalkshow OBA Live (gepresenteerd door Theodor Holman) jaarlijks
uitreikt 'aan iemand die origineel en vernieuwend is en morele moed betoont'.
Omdat Angela Maas naar aanleiding van haar oratie en met eigen onderzoek
veel media-aandacht kreeg, én vanwege haar ambassadeurs-werk voor de
vrouwencardiologie, krijgt zij de Hermesdorfprijs 2013.
Alvorens ik Angela Maas vraag naar voren te komen, wil ik eerste de andere
twee prijswinnaars bekendmaken.

De Hermesdorfprijs voor Jong Talent wordt toegekend aan de
promovend(us)/(a) die met zijn/haar onderzoek het meest nadrukkelijk en op
een onderscheidende manier in de media is geweest. De genomineerden zijn
Dr. Shanti Ganesh, promotie-onderzoek aan de Faculteit der Sociale
Wetenschappen (BSI/Donders), Dr. Roel Hermans (ook promotie-onderzoek
aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, BSI) en Dr. Ellen Webbink,
promovenda aan de Faculteit der Managementwetenschappen. De
Hermesdorfprijs voor Jong Talent 2013 gaat naar de gedragswetenschapper
Roel Hermans.

Roel Hermans promoveerde op 21 februari op zijn onderzoek naar hoe en
waarom mensen - vooral vrouwen - elkaar na-apen tijdens het eten. Dat kreeg
aandacht in verschillende Nederlandse en Belgische kranten en tijdschriften,
op radio en televisie en bovendien op veel websites en blogs over eten en een
gezonde levensstijl. De publiciteit kwam op gang na een opvallend persoonlijk
portret van Hermans en zijn fascinatie voor sociaal gedrag in NRC Next (met als
kop: 'Ik hoor heel graag bij een groep'). Andere kranten en radio-zenders
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wilden daarna de jonge onderzoeker ook spreken. Het hoogtepunt van de
media-aandacht was een optreden bij De Wereld Leert Door, een spin-off van
het populaire tv-programma De Wereld Draait Door. Hermans kon daar een
kwartier lang ongestoord zijn verhaal doen.
Roel Hermans is een enthousiaste 'wetenschapscommunicator' die ook via
social media het publiek opzoekt. Hij doet dat om een bijdrage te leveren aan
de maatschappelijke discussie over voeding, overgewicht, een gezonde
levensstijl en de rol van sociaal gedrag daarbij. Niet alleen omdat hij veel
publiciteit trok, maar ook omdat hij zelf naar middelbare scholen gaat en
daarbij zijn betrokkenheid als onderzoeker en zijn enthousiasme voor de
wetenschap weet over te brengen op scholieren, krijgt Roel Hermans dit jaar de
Hermesdorfprijs voor Jong Talent.

De Hermesdorfprijs internationaal wordt uitgereikt aan de wetenschapper die
met zijn/haar eigen onderzoek internationaal het meest is opgevallen. De
genomineerden zijn Prof. Heino Falcke (hoogleraar Astrodeeltjesfysica en
radio-astronomie; vorig jaar ook al genomineerd), Dr. Marcel van Gerven
(onderzoeker bij het Donders Instituut) en Drs. Ing. Roel Verdult, promovendus
Digital Security. De Hermesdorfprijs Internationaal 2013 gaat naar Roel
Verdult.

Roel Verdult doet als promovendus onderzoek naar digitale veiligheid en hoopt
in 2014 te promoveren. Samen met collega's deed hij in 2012 onderzoek naar
de veiligheid van een bepaald type chip, de Megamos-chip, in
startonderbrekers, die onder meer gebruikt wordt door Volkwagen voor
duurdere automerken als Audi, Porsche en Bentley. De onderzoekers stelden
vast dat die chip niet veilig was. In november 2012 stelden zij de chipfabrikant
op de hoogte en kondigden zij aan hun resultaten te willen presenteren op een
internationaal Symposium in Washington, in augustus 2013. De chipfabrikant
had daarmee voldoende tijd om zijn klanten te informeren. Niettemin kwam
het in juni 2013 tot een kort geding voor een Engelse rechtbank, aangespannen
door Volkswagen. De rechter verbood de presentatie en publicatie van de
onderzoeksgegevens en kort daarna kwam de Britse krant The Guardian met
een bericht over dit publicatieverbod. Reuters volgde een dag later – en daarna
de rest van de wereld. Hoewel Verdult, omdat de bodemprocedure nog steeds
'onder de rechter' is, geen media te woord stond, moest hij wel tientallen
journalisten trotseren en afwachten wat er over hem en zijn collega's werd
gepubliceerd. Ook door reacties op internet en social media van het type 'is dit
wetenschap of criminaliteit' en 'moet dat van onze belastingcenten' liet hij zich
niet uit de tent lokken. Verdult en collega's hielden in augustus alsnog een
uitgebalanceerde presentatie op het Symposium in Washington.
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Een verbod op het publiceren van onderzoeksresultaten is een beslissing die
wetenschappers wereldwijd bezighoudt. Het is een grote verantwoordelijkheid
om in zo'n zaak in het brandpunt van de belangstelling te staan. Roel Verdult
heeft zich staande weten te houden in een internationale mediastorm. Daarom
en omdat de media-aandacht voor de jonge Verdult ook kwantitatief groter was
dan voor de andere kandidaten krijgt hij dit jaar de Hermesdorfprijs
Internationaal.

En nu zou ik de winnaars van de Hermesdorfprijzen 2013 graag naar voren
willen vragen.
Sportdag.

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar was de viering
van de negentigste verjaardag van onze Universiteit. De verschillende
activiteiten gedurende dit achttiende lustrum zijn enthousiast ontvangen, en
van meerdere kanten kwam het verzoek om deze activiteiten jaarlijks te laten
terugkeren. Het lijkt ons echter beter om activiteiten als “Radboud Kids” en
“Radboud City” voor de lustrum-jaren te bewaren, maar het verbroederende
element van de Sportdag sprak ons allen zeer aan, en we hebben dan ook
besloten hier wél een jaarlijks event van te maken. Concreet betekent dit dat er
dit jaar op vrijdag 6 juni weer de mogelijkheid is om de krachten onderling te
meten. En die datum is eenvoudig te onthouden want dat is één week vóór dat
Nederland zijn eerste wedstrijd speelt, tegen Spanje, op het
wereldkampioenschap voetbal in Brazilië.
Rest mij iedereen nogmaals een heel goed begin van een hopelijk ook
wetenschappelijk zeer succesvol nieuw jaar toe te wensen!
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