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Voorwoord
Na een tweede zomervakantie die waarschijnlijk voor velen van jullie anders is
verlopen dan normaal het geval zou zijn geweest (wat dat dan ook was of zal zijn),
beginnen we alweer aan een jaar waarin we helaas rekening moeten houden met
bijzondere omstandigheden. Natuurlijk hopen we van ganser harte dat die niet
weer zo ingrijpend zullen zijn als in de afgelopen anderhalf jaar. Daardoor is het
niet voor iedereen even gemakkelijk geweest. Dat geldt zowel voor de docenten als
de studenten. De frustraties voerden best vaak de boventoon. Maar desondanks
denk ik dat we ons er met z’n allen tot nu toe vrij behoorlijk doorheen hebben
geslagen. En dat is echt een gezamenlijke prestatie. Zeker van jullie als studenten is
heel veel gevraagd in de afgelopen periode.
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Als opleiding gaan we er in het komende jaar alles aan doen om het onderwijs
weer op de campus te organiseren. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand,
maar we hebben en houden goede moed dat we ook voor de colleges weer naar
het Elinor Ostrom-gebouw en de collegezalen kunnen komen.
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Ik hoop jullie in het komende jaar allemaal (weer) regelmatig op de campus te
kunnen ontmoeten. Studeren is immers meer dan thuis met je neus in de boeken
en achter het beeldscherm te zitten. Studeren doe je (fysiek) samen. Daarom zijn wij
als opleiding ook heel blij dat wij met Mundus een zo actieve studentenvereniging
in huis hebben. Meer nog dan anders zijn hun activiteiten onderdeel van het
cement dat onze academische gemeenschap bindt. Ik wil jullie dan ook van harte
aanmoedigen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die
Mundus je biedt.
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Ik wens jullie een heel mooi, succesvol en vooral gezamenlijk komend collegejaar
toe.
Martin van der Velde
Bachelor-coördinator

Foto voorpagina door Roger Veringmeier, waarvoor hartelijk dank.
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Het bestuur stelt zich
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Dit is een voorlopig programma, het kan gewijzigd worden i.v.m. coronaregels.
Je mentorouders zijn op de hoogte van eventuele wijzigingen.
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12

Het belang van de
bibliotheek

Maandag
10:00 - 14:00

16

Blije bijenbulletin &
Follow us on
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Welkomstwoord, ICT instructie en inschrijving
onderwijs - Online
Introductiemarkt - Park Brakkenstein
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BiM-Feest - El Sombrero
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Waar staat dat
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Dinsdag
10:30 - 16:00
17:00 - 20:00
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Sportdag - Gymnasion en sportvelden
Diner Rouler - Binnenstad

Woensdag
13:00 - 16:00
17:00 - 21:00

25 augustus
Opleidingsdag - Online
Eten bij het dispuut - Locatie WING

Donderdag
10:30 - 12:30
14:00 -

26 augustus
Lecture International Office - Online
Onbekend

Vrijdag
10:00 - 20:00

27 augustus
Bowlen - Olround
Pre-lustrum feest -

De redactie van Mundus Magazine heeft haar uiterste
best gedaan om alle bronnen en rechthebbenden van het
beeldmateriaal in deze uitgave te achterhalen. Indien er
desondanks beeldmateriaal is gepubliceerd waarvan u
(mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan
u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich wenden tot
de redactie. Mundus Magazine is een gratis uitgave van
Studievereniging Mundus. Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,
verspreid, of op enigerlei wijze worden gereproduceerd
zonder voorafgaande toestemming van de vereniging en
andere auteurshebbenden. De uitspraken in deze uitgave zijn
van de betreffende auteurs en worden niet noodzakelijkerwijs
gedeeld door Studievereniging Mundus of de redactie.
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Word als Guus, word planschrijver!

Nieuwsgierig? Kijk voor een uitdagende vacature op www.houseoftenders.nl

Het bestuur stelt zich voor
Het XXIe bestuur, van links naar rechts:
Daniel, Rens, Chris-Jan, Alexander en Corné

Haa lieve Mundusianen!
Wat hebben jullie allemaal toch een goede keuze gemaakt om GPM te gaan studeren en een nog betere keuze gemaakt door
Mundus-lid te worden. Ik ben Rens en ik heb de eer om aankomend jaar de functie van voorzitter te bekleden. Ik ben een
derdejaars student GPM afkomstig uit de parel van het zuiden: Breda. Ik hou heel erg veel van gezelligheid en andere mensen,
mijn grootste hobby’s zijn dan ook spelletjesavonden, feestjes en festivals. Vooral dingen die door corona erg moeilijk zijn dus.
Desalniettemin dans ik het in mijn studentenhuis er op los en hopelijk aankomend jaar ook erg veel in de stad met jullie!
Mundus heeft wat mij betreft heel veel te bieden qua gezelligheid en academische zaken.
Ik kan niet wachten om op de Munduskamer gratis koffie te zetten voor jullie en een praatje
te houden of gewoon slap te lullen. Ik kijk er al helemaal naar uit om weer fysieke activiteiten
te beleven met alle Mundusianen, met name de lustrumweek. Ik mag dan wel voorzitter zijn,
ik blijf ook gewoon een GPM’er met dezelfde interesses als iedereen. Schroom dus niet om
mij aan te spreken voor vragen of wat dan ook :)
Tot snel!
Rens van der Schoot
Voorzitter van het XXIe bestuur

Wat is je op-een-na favoriete seizoen?
Winter. Niks verslaat de zomer maar sneeuwballen gooien en
op je bek gaan heeft ook wel iets
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Wat zou je doen als je een miljoen euro zou krijgen?
Als ik een miljoen euro zou krijgen zou ik als eerst mijn oh zo
geliefde kamer in Vossenveld verlaten om daadwerkelijk echt
in Nijmegen te gaan wonen. Ook zou ik het inventaris van
de Intratuin gaan plunderen om mijn collectie kamerplanten
nog meer uit te breiden, dit zijn er immers nooit genoeg.

Wat is de lekkerste manier om een ei te bereiden?
Een gat uit een snee brood snijden, het brood roosteren met
wat olie in de pan. Dan eitje in het gat breken en op beide
kanten bakken totdat het eiwit gaar is en het eigeel nog
vloeibaar.

Geachte lezer,
Ja jij ja

Heyy lieve Mundusianen!

Ik ben Corné Reijnen en dit jaar de Secretaris van Mundus. Ik
zal een van de vijf gremlins zijn die zichzelf bestuur noemen
en die je aankomend jaar zou kunnen tegenkomen op de
Munduskamer.
Nu, met de moppentrommel weer gesloten, zal ik mezelf
even echt voorstellen. Ik ben geboren en getogen in Arnhem,
een stad waar ik een haat-liefde relatie mee heb, en ben
sinds kort inwoner van het prachtige Nijmegen. Nouja ik
woon in Vossenveld dus er is nog werk aan de winkel om
in het prachtige deel terecht te komen. Gelukkig is dat geen
probleem want ik hou van fietsen, behalve over wildroosters
maar dat is een verhaal voor een andere keer. Ik kan erg
genieten van een goede maaltijd en vind koken ook erg leuk
om te doen.
Dit jaar ben ik de Secretaris wat inhoudt dat ik de social
media accounts en het mailverkeer van Mundus bijhoud.
Hiernaast doe ik ook wat andere dingen, als je daar
nieuwsgierig naar bent ben je van harte welkom om een
keertje langs te komen.
Ik hoop jullie allemaal te kunnen zien in de introweek en
wens jullie enorm veel plezier!
Corné Reijnen
Secretaris van het XXIe bestuur
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Ik ben Daniel Holleman en ik ben twintig jaar oud. Komend
jaar mag ik me bezighouden met al het geld wat Mundus in
en uit gaat als penningmeester van onze mooie vereniging,
je kan dus wel een Tikkie van mij verwachten!
Daarnaast ga ik mijn derde jaar GPM in. Ik kom uit
Veldhoven in het mooie Brabant, maar woon sinds een
maandje voor dat al dit coronagedoe begon op kamers in
Nijmegen. Hierdoor heb ik helaas het echte uitgaansleven
dus nét misgelopen.
Ik hou me niet alleen bezig met Mundus en studeren, ik hou
ook erg van gitaar spelen, ben sinds een paar maanden aan
het hardlopen en kijk ook graag in de avond een leuke serie.
Ook ben ik altijd bij om een biertje te doen met vrienden en
gezellig te kletsen.
Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen op de Munduskamer
en op alle leuke activiteiten die er zullen komen zoals borrels
en feesten om er maar een paar te noemen. Heb nog veel
plezier de intro, maak er een topweek van!
Daniel Holleman
Penningmeester van het XXIe bestuur

Wat is je grootste blunder?
Die ene keer dat ik een date had (ook de date waar ik de
auto drie keer had laten afslaan) en ik m’n portemonnee en
telefoon had laten liggen in haar auto toen ze me afzette.
Ik had m’n longen uit m’n lijf gerend maar het mocht niet
baten. Uiteindelijk had ik een hardloper getackeld en mezelf
gebeld. Gelukkig heb ik al m’n bezittingen teruggekregen,
maar zij was helaas uiteindelijk niet m’n type…
Hallo allen!
Ik ben Chris-Jan Hoekman, maar de meeste mensen
noemen mij CJ. Dit jaar mag ik jullie als commissaris Interne
Betrekkingen begeleiden bij de commissies van Mundus!
Hiernaast begin ik aan m’n derde jaar van Geografie,
Planologie en Milieu. Ik kom van origine uit het mooie
Zutphen maar woon ook al weer 1,5 jaar in Nijmegen waar
het studentenleven mij behoorlijk bevalt. Naast studeren
houd ik mij bezig met borrelen, ondermaatse hoeveelheden
sporten en net iets te veel rondkijken op Google Maps.
Als commissaris Interne Betrekkingen houd ik mij dus bezig
met de 13 commissies die Mundus dit jaar telt. Zo worden
de reizen, feesten, lezingen en alle andere activiteiten door
de commissies georganiseerd. Mijn taak is om dit zo soepel
mogelijk te laten verlopen en bij te springen waar nodig is.
Ik hoop, als de corona het toelaat, jullie allemaal beter te
leren kennen gedurende het jaar. Kom vooral langs bij de
activiteiten en de Munduskamer.

Wat is je leukste herinnering aan je introweek?
Helaas was mijn introweek niet zo fysiek als ik zou willen,
maar de crazy 88 zal me altijd bij blijven. Mooie manier om
je medestudenten te leren kennen
Hallo Mundusianen!
Mijn naam is Alexander van Kooten, 20 jaar en mag dit
jaar de functie van commissaris Externe Betrekkingen
bekleden. Ik ben opgegroeid in Arnhem en woon sinds
2013 in Winterswijk in de prachtige Achterhoek, waar ik me
ondertussen helemaal thuis voel (het accent heb ik echter
nooit overgenomen). Daarnaast is dit mijn tweede jaar op
onze studie GPM, waarbij ik al sinds het begin op kamers zit
in de Lange Hezelstraat.
Dit jaar mag ik voor onze studievereniging het contact
met bedrijven, organisaties en andere verenigingen
onderhouden. Zo organiseren we samen activiteiten en blijft
Mundus financieel gezond door de sponsoring.
Ik heb trouwens nog geen ‘normaal’ studiejaar gehad door
alle omstandigheden, maar ga er met alle goede moed in
om van dit jaar een onvergetelijke te maken!
Ik heb er enorm veel zin in en hoop jullie snel te zien en
ontmoeten!
Alexander van Kooten
Commissaris Externe Betrekkingen van het XXIe bestuur

En voor alle eerstejaars nog een hele gezellige introductie en
geniet ervan!
Chris-Jan Hoekman
Commissaris Interne Betrekkingen van het XXIe bestuur
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Agenda

Commissie Spotlight

6/9

Wissel-alv

Hoi Mundusianen!

8/9

Commissievoorlichting

8/10
t/m
10/10

Mundusweekend

8/11
t/m
12/11

Lustrumweek

Wij vormen dit jaar de Weekendcommissie en wij zijn
verantwoordelijk voor het jaarlijkse Mundusweekend, dat in
oktober plaatsvindt. Tijdens dit weekend krijgen eerstejaars
de mogelijkheid om ouderejaars beter te leren kennen. Dit
door middel van leuke activiteiten, zoals een cantus, spelletjes,
gezellig samen eten, maar voornamelijk… gezellig drinken.
Aan het Mundusweekend wordt altijd een thema gekoppeld,
tijdens voorgaande jaren kwamen bijvoorbeeld Mexico,
Oktoberfest en Mundus Blauw Bloed aan bod.
Houd de Mundus-socials in de gaten om je op te kunnen
geven voor dit fantastische weekend en hopelijk zien we je
op het Mundusweekend!
De Weekendcommissie: Sarah, Jelco, Lotte, Maike en Marcus
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Hey lieve Mundusianen

Hey lieve Mundusianen,

Mundus zal komend jaar haar twintigste verjaardag vieren!
Op 28 augustus 2001 - dus nog voordat enkele van jullie
het daglicht zagen - werd Mundus opgericht. Om dit niet
stil voorbij te laten gaan is er de Lustrumcommissie. De
Lustrumcommissie bestaat uit tien enthousiaste studenten die
voor alle Mundusianen een onvergetelijke lustrumweek zullen
organiseren. Wat er precies op de planning staat is nog even
geheim, maar als je ons op Facebook en Instagram volgt zal
je als eerste op de hoogte zijn van alle toffe activiteiten tijdens
de Lustrumweek.
Om iedereen alvast warm te maken voor de lustrumweek zal
er op vrijdag 27 augustus het prelustrumfeest plaatsvinden.
Hier zullen we om twaalf uur samen het eenentwintigste
levensjaar van Mundus inluiden. Kom jij ook?
Houd verder maandag 8 tot en met vrijdag 12 november
2021 vrij in je agenda en kom samen met ons de verjaardag
van Mundus vieren. Wij hebben er in ieder geval veel zin in
en hopen jullie allemaal alvast te zien op vrijdag de 27e!

Dit jaar komt er ook een heel bijzonder boekwerk uit:
namelijk de almanak. Die wordt iedere vijf jaar, tijdens
de lustrumweek uitgedeeld. Wij mogen de almanak dit
jaar helemaal in elkaar zetten, op zoek gaan naar mooie
(of lelijke) foto’s, leuke verhaaltjes zoeken en dat allemaal
samenvoegen.
De Mundusianen hebben in de afgelopen vijf jaar echt heel
veel meegemaakt, dus het wordt nog flink uitzoeken naar
wat we precies willen gaan plaatsen. Pareltjes van uitspraken,
zoals: ‘‘Ik denk dat ik nooit dood kan gaan, want het is nog
nooit gebeurd’’, die mogen natuurlijk niet ontbreken. Hoe
dan ook, de almanak zal ongetwijfeld een super leuk boek
gaan worden. Vergeet hem dus ook niet mee te nemen
tijdens de lustrumweek!
De almanakcommissie: Riley, Mathijs, Willeke en Anke

De Lustrumcommissie: Matthijs, Laura, Lena, Femke, Stijn,
Matthijs, Keava, Iris, Nick en Tycho
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Aan het woord: Maria Kaufmann

Ik ben Maria en ik maak deel uit van de vakgroep GPM,
waarbinnen ik hoor bij de afdeling Environmental
Governance Politics. Mijn academische tocht begon met
een bachelor Biologie, waarna ik een master Environmental
Sciences and Transnational Ecosystem-Based Water
Management heb afgerond. Daarmee heb ik een multidisciplinaire achtergrond.
Tijdens mijn opleidingen kwam ik er achter dat er vaak wel
oplossingen zijn voor problemen binnen milieu-gerelateerde
vraagstukken, maar dat het uitvoeren achterblijft door
gebreken in de bestuurssystemen. Hierdoor ben ik me
er steeds verder in gaan verdiepen en prikkelde dat mijn
interesses.
Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland en in mijn vrije tijd houd
ik van reizen, hiken en schilderen.
Kan je iets vertellen over de academische projecten
waar u nu aan werkt?
Mijn onderzoek richt zich grofweg op milieu governance,
duurzaamheid en klimaatverandering. Ik ben erg
geïnteresseerd in maatschappelijke verandering en stabiliteit.
Dus waarom veranderen onze regels, normen en praktische
benaderingen, of waarom zijn ze zo moeilijk te veranderen? Ik
ben bijvoorbeeld onderdeel van een groter onderzoeksproject
waarin we vergelijken hoe zes verschillende Europese
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landen omgaan met overstromingsrisico’s. Zo hebben we in
Nederland een verschuiving gezien van waterverdediging,
gebaseerd op waterbouwkundige oplossingen (zoals dijken
en stormvloedkeringen), naar ruimte voor de rivier. Dat
wil zeggen oplossingen die rivierbeddingen verbreden om
de afvoercapaciteit te verhogen, naar meer planologische
maatregelen (zoals drijvende huizen) en crisis management
(zoals verticale evacuatie). We hebben geanalyseerd
hoe dit in de loop der tijd is veranderd en waarom, zoals
bijvoorbeeld de invloed van overstromingen in Nederland,
zoals die in 1993/1995, of de invloed van EU wetgeving
(zoals de EU Richtlijn Overstromingsrisico’s). We hebben
ook doorgelicht hoe weerbaar en effectief de verschillende
benaderingen in de zes landen zijn. De Nederlandse aanpak
is uiteraard heel goed in het voorkomen van overstromingen,
maar het vermogen om te reageren op en herstellen na
overstromingen is beperkt in vergelijking met andere landen.
Om nog een ander voorbeeld te geven, ik werk met collega’s
aan energiegerelateerde armoede. We onderzoeken
of Nederlandse burgers in staat zijn deel te nemen aan
de energietransitie, aangezien de kosten van energie
en aardgas zullen stijgen voor huishoudens als die niet
overstappen op zuinigere alternatieven (zoals zonnepanelen
of warmtepompen). Dus hebben we onderzocht hoe
regelgeving huiseigenaren tegenhoudt te investeren in
energiebesparende maatregelen.
We zijn ook een onderzoeksproject begonnen in Ghana waar
we de negatieve gevolgen van transnationale projecten voor
klimaatmitigatie (projecten die de CO2 uitstoot verminderen)
en wat voor negatieve gevolgen dat heeft voor de lokale
bevolking.
In het kort, mijn onderzoek richt zich op het begrijpen van
maatschappelijke verandering en stabiliteit, maar ook
werpt mijn onderzoek een kritische blik, op bijvoorbeeld
de gevolgen van milieubeleid op kwetsbare populaties te
begrijpen.

Hoe bent u terecht gekomen op de Radboud als
docent?
Tijdens mijn internationale masteropleiding heb ik één
semester aan de Radboud doorgebracht, toen nog aan de
FNWI. In 2013 kreeg ik een positie als PhD kandidaat hier bij
de vakgroep GPM, die ik vier jaar later heb afgerond. Hierna
kreeg ik het aanbod om te blijven in de positie van universitair
docent.
Wat maakt Nijmegen zo speciaal?
Nijmegen heeft een goede sfeer, heel chill en creatief. Aan de
ene kant heb je veel gezellige bars en cafés, en aan de andere
kant heb je natuurgebieden in de buurt, zoals de Ooijpolder.
In de zomer heb je de Kaaij en de Vierdaagsefeesten, heerlijk
om te chillen en relaxen. Het Honig Complex is een creatieve
broedplaats waar altijd wel iets leuks gebeurt.
Wat was de grootste verrassing toen u voor de eerste
keer in Nederland/Nijmegen kwam?
De eerste drie dingen die bij me opkomen zijn de volgende
(maar er zijn er waarschijnlijk meer).
Ten eerste, wat mij heel erg verraste was dat bakken veel
minder in de Nederlandse cultuur voorkomt: mensen bakken
zelf niet zo veel en er zijn vrij weinig bakkerijen – ten minste in
vergelijking met Duitsland.
Ten tweede, fietsen! Ze zijn overal (serieus, er zijn
fietsparkeerplaatsen). Dat was een grote verrassing. Maar dat
is zeker een goed iets.
En ten derde, uiteraard, is de benadering van ruimtelijke
ordening erg anders. Waar in Nederland er veel rijtjeshuizen
zijn, was ik veel meer gewend aan de vrijstaande huizen met
grote tuinen in Duitsland. Dat laat de verschillen in de druk
op de markt voor bouwgrond tussen Nederland en (sommige
delen van) Duitsland en de verschillende benaderingen in
ruimtelijke ordening goed zien.

Heeft u nog goede tips en tricks om de universiteit te
‘‘overleven’’?
Drink veel water/thee, slaap ten minste 7 uur per nacht en
stress niet te veel. Het allerbelangrijkste: stel vragen als je iets
niet begrijpt, of als je meer informatie over iets wilt hebben.
Echter, idealiter, zou je de universiteit niet moeten “overleven”,
maar ervan genieten, het koesteren en er het beste van maken
Is er iets wat u heel graag wilt meegeven aan de
nieuwe eerstejaars?
Om terug te komen op wat ik net zei over er beste van maken;
op een universiteit studeren is een voorrecht en je hebt de
mogelijk om niet alleen te leren, maar ook jezelf te ontwikkelen
als persoon. De verschillende activiteiten die door de universiteit
worden aangeboden kunnen je hierbij helpen, maar het is
aan jou om er gebruik van te maken. Ik zou voorstellen om
niet alleen je te richten op je eigen studie, maar om ook naar
colleges van andere faculteiten te gaan, ga naar Radboud
Reflect lezingen, of naar seminars georganiseerd door het
Radboud Centre for Sustainability Challenges. Het gaat niet
alleen om het passief absorberen van informatie, je kan daar
ook een actieve rol in nemen: bezoek het Radboud Green
Office om duurzaamheids vraagstukken te bediscussiëren
en wordt actief, organiseer een leesclub om te praten over
interessante boeken, ga naar discussiebijeenkomsten van
verschillende verenigingen. Discussieer en argumenteer met
andere studenten en docenten! Dat is waar de universiteit om
zou moeten draaien: niet in de eerste plaats over goed en
fout, maar over het begrijpen van verschillende perspectieven.
Met het risico te klinken als een gelukskoekje: nu heb je de
kans om te experimenteren en je te horizonten te verbreden.
Pak die kans aan!
Maria Kaufmann
Universitair docent
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Het belang van de bibliotheek
De Universiteitsbibliotheek is of wordt waarschijnlijk een
belangrijke plek tijdens je studie; een plek om informatie op te
zoeken, maar ook voor ontmoeting en gedeelde (studie)smart.
Bibliotheken functioneren steeds vaker als sociale infrastructuur
naast hun functie als informatieverstrekker. Maar deze transitie
komt niet zonder uitdagingen.
UB als toevluchtsoord
De meeste eerstejaars studenten brengen tijdens de introductie
of ergens in de eerste weken van hun studie wel een
kennismakingsbezoek aan de Universiteitsbibliotheek. Zoals
alles op de universiteit (EOS, GPM, RT, etc.) wordt dit gebouw in
de volksmond al snel afgekort tot de UB. Hier spendeert menig
student veel tijd – niet per se om boeken te lezen of te lenen,
maar om een rustige studieplek te bemachtigen.
Tijdens de coronacrisis was de UB enige tijd gesloten – net
als de meeste andere openbare bibliotheken en publieke
voorzieningen. Voor veel studenten was dit een gemis, want
alle studieactiviteiten moesten nu binnen de krappe muren van
hun studentenkamer plaatsvinden. Geen mogelijkheid om even
naar de bibliotheek als toevluchtsoord te fietsen voor een ander
behangetje en het gemeenschapsgevoel dat je niet de enige
bent die achter de laptop zit te stressen voor die scriptie of dat
essay.
Vaak mis je iets pas als het weg is. Het belang wordt pas gezien
als het er niet meer is. Voor de UB en andere bibliotheken
gold dat zeker ook. Al snel werd duidelijk dat hun functie als
informatievoorziening niet zo werd gemist. Veel boeken en
tijdschriften zijn immers digitaal beschikbaar en wat niet online
te vinden was, kon via click-and-collect systemen worden
gereserveerd en op afspraak worden afgehaald. Het was juist
de belangrijke verblijfsfunctie van de bibliotheken die wegviel;
niet alleen als studieplek voor studenten in de UB, maar ook als
ontmoetingsplek voor jong en oud in het geval van openbare
bibliotheken. Door de crisis werd daarom duidelijk dat de
bibliotheek niet alleen een lieux du livre (plek voor boeken) is,
maar ook een lieux du vivre (een leefomgeving).
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Sociale infrastructuur
Socioloog Eric Klinenberg noemt bibliotheken palaces for
the people en stelt dat ze zeker niet overbodig of irrelevant
zijn in tijden van digitalisering, maar juist overvraagd en
ondergefinancieerd. Hij pleit voor meer waardering voor
zogenaamde ‘sociale infrastructuur’, plekken in de stad waar het
sociale leven zich afspeelt. Denk aan bibliotheken, buurthuizen,
speeltuinen, schoolpleinen en andere openbare ruimten waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze plekken zijn zeker
zo belangrijk voor het functioneren van de samenleving als
technologische infrastructuur zoals (spoor)wegen, havens en
elektriciteitsleidingen.
Dat inzicht zorgt er voor dat veel steden in binnen- en buitenland
de bibliotheek zijn gaan zien als belangrijk visitekaartje,
een flagship project. Vaak zijn dit grote bibliotheken, in
architectonische hoogstandjes, zoals de Rozet in Arnhem, de
LocHal in Tilburg, het Groninger Forum en Bibliotheek Neude
in Utrecht. De bibliotheek wordt aanjager van een grootschalig,
multifunctioneel herontwikkelingsproject, waarbij de grenzen
tussen de bieb en andere activiteiten in het gebouw steeds meer
vervagen. Zo zijn er in de bibliotheek op Neude niet alleen
boeken en studie- en werkplekken, maar ook een theater,
filmzaal, restaurant met bar en een bibliotheekcafé.
Deze wederopleving van de openbare bibliotheek is echter
maar een deel van het verhaal en verbloemt dat de bibliotheek
als sociale infrastructuur juist onder druk staat, en niet alleen
sinds de coronacrisis. Tussen 2014 en 2018 zijn de subsidies
die bibliotheken ontvangen met vijf procent afgenomen, evenals
het aantal vestigingen (-27%) en het aantal volwassenen
met een lidmaatschap (-12%). Dit lijstje kan verder worden
aangevuld met schrijnende data, zoals het percentage mensen
in Nederland dat moeite heeft met lezen en schrijven (18%) of
dat zich eenzaam voelt (43%). De bibliotheek heeft dus nog een
belangrijke rol in de samenleving te vervullen, maar vaak met
een krimpend budget.

Ontmoetingen
Al meer dan 15 jaar werk ik naast mijn baan op de universiteit
als vrijwilliger in de bibliotheek bij mij in de buurt. Toen ik
mij destijds aanmeldde, werd ik wat bevreemd aangekeken.
Waarom zou ik als 20’er in de bieb willen komen werken?
Mijn verwachting nieuwe mensen te leren kennen werd direct
wat getemperd: ‘Hier komen vooral ouderen’. Sindsdien hoor
en lees ik uitspraken dat de bibliotheek over een tijd niet meer
zal bestaan. Gelukkig geldt dat niet voor mijn bieb, hoewel
twee andere vestigingen in de gemeente inmiddels vanwege
bezuinigingen hun deuren hebben moeten sluiten.
Begin 2019 zag een nieuw initiatief het daglicht in mijn
bibliotheek: Gast aan tafel. Iedere woensdagmiddag komt
een groep van zes tot veertien mensen bij elkaar om samen te
lunchen en te discussiëren. Soms is er letterlijk een gast aan tafel:
dan vertelt iemand over een bijzondere hobby of reis, gevolgd
door een gezamenlijke discussie over dat thema. De kracht
ligt in de kleinschaligheid; het is nadrukkelijk niet bedoeld als
lezing maar als gesprek. Gast aan tafel past binnen de ambitie
om te transformeren van ‘boekenbieb naar mensenbieb’,
aldus de vestigingsmanager. Hoewel het niet letterlijk zo wordt
gepresenteerd, is de lunchbijeenkomst eigenlijk een sociaal
project. Deelnemers zijn vooral alleenstaande ouderen, soms
bezoekers van de nabijgelegen dagopvang. Gast aan tafel
biedt hen de mogelijkheid om een praatje te maken.
Er zijn steeds meer activiteiten die van oorsprong niet in de
bibliotheek plaatsvinden, zoals een breiclub. De bieb organiseert
deze activiteiten niet zelf, maar biedt kosteloos ruimte aan. Het
idee erachter is nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Zo
wordt de gamende jeugd niet de deur gewezen, al geeft die
soms geluidsoverlast. De manager ergert zich er niet aan; ze
is al lang blij dat de jongeren in een ruimte met boeken zijn,
in de – wellicht naïeve – hoop dat de regelmatige bezoekjes
aan de bieb hen later enthousiaste lezers maken. Om die reden
heeft ze ook posters opgehangen om jongeren uit te nodigen
te komen studeren in de bibliotheek: ‘Leren voor school? Kom
naar de bieb! Gratis wifi, aandacht en eerste kopje koffie/thee.’

Zulke ontwikkelingen zijn niet uniek voor mijn bibliotheek.
Vooral in de Verenigde Staten zijn er veel voorbeelden van nonbook-based services, inclusief fitness- en yogalessen. Ook wordt
de bibliotheek steeds vaker een makerspace, waar mensen een
bepaalde vaardigheid leren, zoals coderen, breien of een eigen
rapsong schrijven. Sommige bibliotheken hebben 3D-printers of
ander gereedschap te leen, zoals soldeerbouten. De ambitie van
mijn bibliotheek gaat dan ook verder dan toegang tot kennis en
informatie verschaffen: ‘De zelfontplooiing van mensen, zodat
zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, staat
voorop. Het is de ambitie om mensen zelfredzamer, vaardiger,
creatiever en betrokkener te maken.’
Van collectie naar connectie
De transitie tot maatschappelijke bibliotheek lijkt het redmiddel
voor de bieb te zijn, want het geeft deze nieuw bestaansrecht.
Connectie wordt belangrijker dan collectie: de bibliotheek wordt
een soort buurthuis voor ontmoetingen en werkt nauw samen
met andere maatschappelijke organisaties, zoals jongerenwerk
en dagopvang voor ouderen. Maar er zijn kanttekeningen bij
deze ontwikkelingen te plaatsen.

Afb. X: Radboud Universiteitsbibliotheek (Lans, 2019)
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Allereerst vergt deze transitie andere vaardigheden van het
personeel. Een post-HBO opleiding community librarian moet
medewerkers handvaten geven, maar is geen volwaardige
zorgopleiding. Daarnaast is de bibliotheek in toenemende mate
afhankelijk van subsidiestromen, omdat het aantal betaalde
lidmaatschappen al jaren afneemt. Maar hoe verantwoord je de
uitgaven van ‘de nieuwe bibliotheek’? Aantallen lidmaatschappen
en uitleningen zijn immers veel beter meetbaar dan de (impact
van de) ontmoetingsfunctie van de bibliotheek. Ten slotte zijn lang
niet alle nieuwe activiteiten in de bibliotheek gratis. Zo moet je
voor sommige workshops betalen. Bovendien kunnen sommige
activiteiten conflicteren. Zo is studeren moeilijk in het bijzijn van
de luidruchtige gamers en eigent de breiclub zich het leescafé toe
waardoor anderen er mogelijk geen gebruik van maken. Het is
moeilijk een inclusieve bibliotheek voor iedereen te zijn.
Even was de bibliotheek tijdens de coronacrisis onderwerp van
een fel debat. Toen premier Rutte begin november 2020 alle
niet-essentiële doorstroomlocaties zoals pretparken, dierentuinen,
musea en bibliotheken sloot (terwijl winkels zoals de boekhandel
open mochten blijven), stemden alle 150 Kamerleden voor een
motie om bibliotheken beperkt open te houden voor de meest
kwetsbaren. Opeens was iedereen eensgezind over het belang van
de bibliotheek, wat na jaren van sluitingen en krimpende budgetten
een klein wonder mag heten. Het is te hopen dat deze politieke
aandacht ook na de coronacrisis blijft bestaan, zodat we met z’n
allen naar de (universiteits)bibliotheek kunnen blijven gaan.
Rianne van Melik

Vanwege de privacy van de medewerkers en bezoekers zijn de
naam en locatie van de bibliotheek achterwege gelaten. Delen van
dit artikel verschenen eerder in het tijdschrift Geografie: Melik, R.
van (2020), Van boekenbieb naar volkspaleis. Geografie, 29(3),
22-24.
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Blije bijenbulletin!
Het is niet echt een bulletin als het maar één
bericht bevat, maar zonder alliteratie stopt de
wereld met draaien en dan zouden we er allemaal
met 16.000 kilometer per uur af worden
gelanceerd en dat is niet chill. Na alle positieve
reacties op het vorige “Berichten Bulletin” die er
hopelijk waren keert de rubriek deze editie terug.
Zoals ik al zei, ditmaal met 1 bericht, maar het is
een bericht over een van de meest schattige
insecten die we hebben: BIJEN!

Follow us on...

svmundus

facebook.com/svmundus

Bedreigde Bijen bomvol blijheid bij
Berlijnse Baerwaldstrasse
Je denkt bij Berlijn misschien niet direct aan
kleurrijke bloemenzeeën, maar toch kun je ze
vinden in Kreuzberg. Van de 580 bijensoorten in
Duitsland zijn er zo’n 300 te vinden in Berlijn zelf.
Helaas is meer dan de helft bedreigd of bijna
uitgestorven. De coördinator erkent dat dit niet
opgelost zal worden door de 50 wildtuinen die
aangelegd worden, maar hoopt dat het de
stadsbewoners, in Berlijn en in andere steden zoals
Stuttgart, Leipzig en Braunschweig waar ook
initiatieven bezig zijn, iets leert over het belang van
de natuurlijke leefomgeving. De echte winst is te
behalen in de landbouw, maar Berlijn is in ieder
geval een aantal blije bijen rijker.

youtube.com/MundusTeeVee

linkedin.com/company/
studievereniging-mundus

https://bit.ly/3aRTTrv
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Wat zijn commissies?
Commissies zijn een hele leuke manier om je jaren als
student verder in te vullen. Je leert door bij een commissie te
gaan nieuwe mensen kennen, persoonlijke vaardigheden en
het organiseren van allemaal vette activiteiten of producties.
Mundus biedt in het collegejaar 2021-2022 elf verschillende
commissies, ieder met eigen activiteiten en bezigheden. Er
is op 8 september een commissievoorlichting. Hier krijg je alle
benodigde informatie en kan je je ook inschrijven voor het
actief lidmaatschap. De precieze locatie wordt z.s.m. bekend
gemaakt, zie hiervoor social media.
Je kan ook al wat meer info vinden op de site
Buitenlandse Reiscommissie
De (ongeveer) 10 dagen lange reis naar drie verschillende
steden, met een afwisseling van inhoudelijke als
ontspannende activiteiten. Hierbij regel je zowel de verblijven
als de clubs die Mundus gaat bezoeken.
European Geography Association (EGEA)
Uitwisseling en activiteiten met andere geografiestudenten
vanuit heel Europa. In afgelopen jaren zijn er uitwisselingen
geweest met Bangor (Wales), Leuven (België) en Joensuu
(Finland).
Excursie- en Inhoudscommissie
Meerdaagse Excursie van een lang weekend naar één stad,
met lezingen en ontspanning. Ook worden er in het jaar
drie lezingen op locatie georganiseerd, waarbij er naar
interessante steden in de buurt wordt afgereisd voor een
dagje.
Feest- en borrelcommissie
Het helpen met het organiseren van feesten samen met
andere studieverenigingen. Bijvoorbeeld BiM-feest en
Management Madness. Ook organiseert deze commissie
de maandelijkse borrels, diner roulers, biercantus en de
afsluitende BBQ. Een mooie commissie om het studentzijn te
proeven, maar nog niet al te veel hooi op je vork te nemen.
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Gala- en Evenementencommissie
Onder andere de organisatie van het Gala, discobowlen en
de dropping. Natuurlijk is hier ook ruimte voor verdere eigen
invulling. Is een hele informele commissie.
MundusNEXT
Inhoudelijke activiteiten: inhousedag, lunchlezingen, Career
Event, bedrijvenmarkt en NEXT-café. Deze commissie werkt
veel samen met bedrijven met het werkveld, wat al goede
connecties kan opleveren voor later.
MundusTV
Mundusgerelateerde video’s opnemen en editen. Wil je je
creativiteit helemaal laten gaan of wil je graag video’s leren
editen? Dit kan je doen in deze commissie. Zie voor prachtige
video’s het YouTubekanaal.
Perscommissie
Het schrijven, editen en uitbrengen van het MundusMagazine
wordt door deze commissie gedaan. Wil jij een bepaald
onderwerp wat dieper uitgraven of kan jij je het best uiten
met het geschreven woord?
(Pre-)Mastercommittee
This is a new committee, which will organize activities aimed
at (pre-)master students. There is a lot of free space in what
to organize. This is an english-speaking committee.
Sport- en Spelcommissie
Organisatie van de jaarlijkse Pubquiz, Crazy 88 en nog
een paar vrije activiteiten. Verder wordt ook het team van
Mundus bij de Batavierenrace door de commissie opgesteld.
Weekendcommissie
Het Mundusweekend van oktober 2022 (dus niet het
aanstaande weekend al) en het liftweekend wordt door deze
commissie georganiseerd. Beide weekenden staan bomvol
met leuke activiteiten en heel veel plezier, waarbij jij mag
helpen organiseren.
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Aula
Berchmanianum / Centrale Studentenbalie
Collegezalencomplex (Thomas van Aquinogebouw) /
Cultuurcafé
Comeniusgebouw A
Comeniusgebouw B
Elinor Ostromgebouw /
Café C
Erasmusgebouw /
Refter
Experience center
Forum / ICT Servicecentrum
Goudsmitpaviljoen (NMR)
Grotiusgebouw /
Het Gerecht
Guesthouse (SSH&)
Gymnasion / HAN
Gymnasion / Radboud Sportcentrum /
The Yard
HFML-FELIX
Hoofdingang Radboudumc /
Huize Heyendael /
Huygensgebouw /
Giga-Bite
Kinderopvang Heyendael
Linnaeusgebouw
Logistiek Centrum
Maria Montessorigebouw /
Grand Café de Iris
Max Planck Institute (MPI)
Mercator I
Mercator II
Mercator III
Oud Heyendael / Personeelsvereniging
Paviljoen / Studentenkerk / Open Universiteit
Proeftuin / Wortellab
Researchgebouw / NCMLS
Spinozagebouw
SSH& (kantoor)
SSH& (studentenhuisvesting)
Studiecentrum /
Tandheelkunde / Arbo- en Milieudienst / Hulpfonds /
Thomas van Aquinostraat 1 / Global Lounge
Transitorium
Trigon / Donders Institute /
UBC (Universitair Bedrijven Centrum)
Universiteitsbibliotheek /
Werf GWT

Waar staat dat gebouw?
De belangrijkste gebouwen voor GPM-studenten op de campus inclusief de roosterafkortingen
15: Elinor Ostromgebouw (EOS) Faculteit der Managementwetenschappen, thuisgebouw GPM
19: Linnaeusgebouw (LIN)
10: Collegezalencomplex (CC)
12: Erasmusgebouw (E)
6: Grotiusgebouw (GR)
7: Spinozagebouw (SP)
9: Thomas van Aquinostraat 1 (TvA)
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