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commentaar
Het is koud op die bewuste Kerstavond. De familie van Mark is gearriveerd. Hij heeft zes weken voorbereiding getroffen voor dit kerstmaal
en bijbehorende tafelrede, het moest en zou perfect zijn.
Op het moment dat de zetels zijn verdeeld geeft Mark het teken om de
soep te serveren. Hij heeft een heldere, haast doorzichtige tint. Marks
zoon Sybrand, afkomstig uit het huwelijk met zijn vorige vrouw, trekt een
zuur gezicht: ‘De nasmaak is niet echt fijn. Ik hoop niet dat dat iets over
de rest van je diner zegt, pap’. Mark glimlacht wat geforceerd: ‘Ik had
hem nog staan van vorig jaar, maar als je hem niet lekker vindt, dan kan
ik hem wel weggooien.’
De andere gasten zijn ook niet tevreden. Mark zucht, pakt de pan en
trekt zich terug in de keuken om de soep weg te spoelen en het hoofdgerecht te garneren. Even later komt hij terug met een grote schaal en
een glimlach van oor tot oor. Wat is hij trots op deze kerstkalkoen. Mark
tikt tegen zijn glas en wacht totdat iedereen stil is. ‘Dames en heren, ik
presenteer u het hoofdgerecht. Deze gevulde kalkoen heb ik persoonlijk kaalgeplukt. Hij heeft me een godsvermogen gekost, ik moest er
bijna een lening voor afsluiten. Ik hoop dan ook dat het u wel moge
bekomen.’
Iedereen smult van het hoofdgerecht. Zoon Diederik kluift gretig aan de
botten van de kalkoen, tante Jet smikkelt van de heerlijke vulling. ‘Neem
meer, neem meer, er is genoeg voor iedereen’, gebiedt Mark zijn gasten
als hij merkt dat hun borden leeg zijn. ‘Ik zit vol’, zegt Diederik, enigszins
aangeschoten van de wijn. ‘Dit beestje smaakte fantastisch. Het offerde
zich op voor mijn welgenoegen, als dat geen solidariteit is.’ Diederik bukt
zich om Sijbolt, de Jack Russell, een kluif toe te stoppen. Mark waarschuwt vlug: ‘Nee, geen bot voor Sijbolt, Diederik. Die heeft al genoeg
gehad.’ Gastheer Mark ziet er gelukkig uit. Alles verloopt volgens plan.
‘Dit is nog niet alles’, zegt hij, terwijl hij de vieze borden met kalkoenbotten verzamelt en naar de keuken brengt.
Even later komt hij met een enorme taart de woonkamer binnen. Applaus en gejoel klinkt vanaf de tafel, als Mark de cake met kersentopping
neerzet. ‘Wees er zuinig op, jongens. Laat het niet vallen, ik heb de cake
helemaal uit een gehucht aan de andere kant van het land gehaald,
kostte me 400 miljoen. Volgend jaar haal ik hem wel bij de bakker om
de hoek, is een stuk goedkoper.’ Al snel vallen de gasten de cake aan
en snijden het aan stukken. ‘Wat heb je hem mooi versierd, dat verhoogt
de sfeer echt’, smuilt Jet. ‘Ja’, zegt Mark. ‘Het is wel wat kariger dan
vorig jaar. Je moet in deze tijd toch op de kleintjes letten, het is immers
crisis, he?’
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niet
Piecken en dalen
Sinds jaar en dag wordt men doodgegooid met het stigma
van Erasmustoeristen die een halfjaar lang hun tijd verdoen
met het wakkerkrijsen van eerstejaars op Hoogeveldt en dan
weer opzouten. Dit blijkt een hardnekkige fabel. Tweemaal
bezochten we het ‘beruchte’ internationale feest in Piecken,
tweemaal troffen we slechts een handjevol bedeesde exoten
aan en een barman die zich ervoor verontschuldigde dat
het tijdens de tentamenweken ‘nogal rustig’ was. Uiteindelijk
vonden we een fietshelm en vijf dames die zich nog enigszins aan deze goedhollandsche nuchterheid onttrokken,
maar het beeld van zuipende en feestende buitenlanders
mag voorgoed de prullenbak in.

Zuipen op de campus
‘50 cent-feestjes zijn slecht voor het imago van de Radboud
Universiteit!’ Kijk, dat is een makkelijke manier om concurrentie uit te schakelen. Enkele maanden nadat de universiteit
studentenverenigingen verbood gerstenat voor halve euro’s
te schenken, deelt het College van Bestuur zelf champagne voor nop uit in het Huygensgebouw. De reden voor
deze hypocriete actie? Een subsidie van de Nederlandse
Wetenschapsorganisatie. Wel, wat ons betreft kunnen de
Nijmeegse ballenclubjes gewoon doorgaan met hun goedkope zuipfestijnen. En dan het liefste iedere maand, als de
SNUF-subsidie binnen is. Want dat is blijkbaar genoeg reden
om het uitgedragen beeld van degelijke en vooral nuchtere
zedigheid klakkeloos overboord te gooien. ANS

ans
Electraboem
Alsof militair vliegveld Volkel zich in Lent had gevestigd,
zo hard klonk het gegier van straaljagers op 8 november
door de straten van de Keizerstad. Het zat iets anders: bij
de elektriciteitscentrale van Electrabel was een stoompijp los gekomen. Het gevolg was een gigantische knal
en een enorme ravage. Daarna zorgde het aanhoudende
geruis voor onrust en nog erger: half Nijmegen werd in
alle vroegte gewekt. Wij vragen Electrabel om ons de
volgende keer even te waarschuwen voor er weer een
mogelijk defect is, dan doen we bij het slapen gaan alvast
onze oordoppen in.
Geen bammetjespauze/wel bammetjespauze
Pauze. Het lijkt een zinloos schoolfenomeen, maar voor
veel studenten is het vrijgeroosterde uurtje tussen 12.30
uur en 13.45 uur broodnodig. De Universitaire Studentenraad (USR) stond op haar achterste benen toen het College
van Bestuur (CvB) met het voorstel kwam om wegens
ruimtegebrek de middagpauze op te schorten en te vervangen door colleges. Een brief met een alternatief plan
was het gevolg, de USR zag liever avondcolleges verschijnen dan de middagpauze verdwijnen. En gelijk kregen ze,
het CvB stemde in met het USR-plan en de bammetjespauze blijft behouden. Scheelt een hoop stank van broodjes
pindakaas in de collegezaal.
Retteketet, pret met Jet
Ons aller Halbe Zijlstra is verdwenen, gepromoveerd tot
secondant van Rutte in de kamer. De kersverse minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker, is de nieuwe bron voor polemische stukken en kekke
photoshops op onze website. Ze viel direct met de deur in
huis (lees: door de mand) door te melden dat studenten
met het aanstaande leenstelsel best wat beter na kunnen denken over waar ze nu eigenlijk gaan studeren. Een
hbo’er uit Zeeland kan prima in Middelburg zijn onderwijs
volgen en niet in Amsterdam. Keuze voor kwaliteit is zo
overrated. ANS

Op de hoogte blijven van al
het studentennieuws?
Check dan
www.ans-online.nl, volg ons
op twitter of like de ANSpagina op Facebook
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EEN Spoorb
te ver
Ongeacht de ambitie om bij de top vijf van kenniseconomieën in de wereld te horen, rooft
het kabinet-Rutte II de portemonnee van de student leeg. Naast het verdwijnen van de basisbeurs komt het afschaffen van het gratis studentenreisrecht hard aan. Gratis reizen is geen
extraatje, maar noodzaak.

Met het bizarre bedrag van 1,2 miljard euro in de komende vier jaar is een van de grootste bezuinigingen op
het hoger onderwijs aanstaande. In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord tussen VVD en PvdA wordt de
basisbeurs afgeschaft en vervangen door een leenstelsel,
waarvan het hoger onderwijs geen cent terugziet.
Waar de geruchten over het leenstelsel al langer de
ronde deden, valt het afschaffen van de gratis OV-jaarkaart rauw op het dak van toekomstige academici. Zij
zullen het vanaf hoogstwaarschijnlijk 2015 moeten doen
met een kortingskaart, een besparing die het Rijk 425
miljoen euro oplevert. Hoewel op het moment van schrijven de exacte gegevens van deze maatregel nog niet
bekend zijn, gaat deze bezuiniging een brug te ver. Het
OV-reisrecht is noodzakelijk voor de toegankelijkheid van
onderwijs, want het voorkomt schulden, maakt intrinsieke
studiekeuze mogelijk en vergemakkelijkt stages.
‘Geen betaalbare optie’
‘Studenten zullen later een goede baan krijgen en zijn
daarmee toekomstige grootverdieners, daarom moeten ze een investering in hun eigen toekomst doen’,
aldus het kabinet. Het dwingt de ‘grootverdieners van
de toekomst’ echter tot het maken van gegarandeerde,
torenhoge schulden. Uitwonende studenten worden
gepakt door de afschaffing van de basisbeurs, maar een
financiële vluchtweg door in het ouderlijk huis te blijven
wonen, is er niet meer. Kai Heijneman, voorzitter van de
Landelijke Studentenvakbond (LSVb), beaamt dit. ‘De
student die nog bij zijn ouders woont zal merken dat dit
niet langer voordelig is, want het reizen gaat geld kosten
en door de afschaffing van het reisrecht is er geen betaalbare optie meer.’
De verwachting van de LSVb is dat de gemiddelde

studieschuld zal oplopen van 15 duizend euro naar 30
duizend euro. Heijneman: ‘Dat is een gemiddelde, er zijn
natuurlijk ook uitschieters. De arbeidsmarkt opgaan met
een studieschuld van een halve ton is een te zware last
waar je niet snel vanaf bent.’
Kamernood
Met een schuld in aantocht bedenkt een scholier zich
een tweede keer alvorens hij zijn studiestad kiest. Het
afschaffen van de OV-jaarkaart beperkt de opties voor het
kiezen van een studie.
Een tekort aan kamers maakt studeren in een stad die
ver weg is van het ouderlijk huis voor velen financieel
onhaalbaar, zeker als de kamernood blijft groeien zoals
nu het geval is. In 2020 is er volgens de verwachting van
Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting
in Nederland, een tekort van 33 duizend kamers. Gevolg:
de student kiest uit financieel oogpunt een opleiding
dichter bij het ouderlijk huis, een studie in een sector
met zekerheid van een goedbetaalde baan of -nog ergerkiest ervoor om niet meer te studeren. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is in het geding, vindt Tom
Hoven, voorzitter van Studentenvakbond AKKU. ‘Studiekeuze moet altijd op basis van kwaliteit en interesse zijn
en niet worden gemaakt omdat het dichterbij is.’
Bovendien staat afschaffen van het gratis OV-reisrecht
haaks op het beleid dat het ministerie, met de universiteiten voor ogen heeft. Universiteiten worden aangemoedigd een profiel te kiezen. De ene universiteit richt
zich voornamelijk op de alfa-kant, de ander gaat voor
technisch onderwijs. ‘Als je het zo verdeelt is het dus
heel goed mogelijk dat de opleiding naar keuze van de
student maar op een plek wordt gegeven, ver van het
ouderlijk huis’, aldus LSVb-voorzitter Heijneman.
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brug
Dilemma’s voor doktoren
Ook stages zullen binnenkort dichter bij huis moeten worden gezocht, willen ze enigszins betaalbaar
blijven. Er zullen immers weinig studenten zijn die
het zich kunnen veroorloven om twee maanden op
en neer te reizen naar de andere kant van het land.
Heijneman: ‘Als je uit Nijmegen komt en je moet
iedere dag naar Amsterdam, dan praat je per maand
niet meer over een paar tientjes, maar over honderden
euro’s aan reiskosten.’
Studenten aan de Medische Faculteit van de RU worden
tijdens hun studie gedwongen om zo’n verre stage te
lopen. Het gebied met ziekenhuizen waar Geneeskundestudenten worden ingedeeld voor hun coschappen
strekt zich uit van Winterswijk tot Tilburg en van Zutphen tot Roermond. ‘Over het algemeen breng je acht
van de tien coschappen door in een andere stad’, aldus
Niels de Haas, lid van de Facultaire Studentenraad van
de Medische Faculteit. ‘Het zijn steeds coschappen
voor de duur van twee maanden. Als je dan ver weg
moet, heb je door die kortingskaart hoe dan ook een
financieel probleem.’
Het belang van gratis reizen voor studenten is te groot
om het af te schaffen. Met het op handen zijnde leenstelsel worden studenten al meer dan genoeg in hun
portemonnee getroffen, waarbij studieschulden van 30
duizend euro en hoger geen zeldzaamheid zullen zijn.
Wil de Nederlandse regering de gemaakte ambitie om
bij de top vijf kennissectoren te horen waar maken, dan
zal het moeten blijven investeren in hoger onderwijs in
plaats van haar studenten kaal te plukken. Een begin is
wellicht het inzicht dat de OV-jaarkaart voor studenten
geen verwennerij is, maar bittere noodzaak. ANS

GAPEND GAT
‘Moet ik netwerken of net doen of ik werk?’ vroeg ik de
loopbaanadviseur. Ze zei dat ik er met die mentaliteit niet
kwam en wees me de deur. Ik stond er alleen voor.
‘Goedemorgen.’
Het duurde even voor ik door had dat de groet aan mij
gericht was. Ik rechtte mijn rug. Na een hele ochtend
harken zag de tuin er nog steeds rommelig uit. Tegen het
hekje leunde de postbode. Hij reikte me met gestrekte
arm een brief aan.
‘Bedankt.’
‘Het is mijn werk’, zei hij schouderophalend, alsof werk en
waardering elkaar per definitie uitsluiten.
Op de envelop stond mijn achternaam verkeerd geschreven en door mijn hoofd schoten de namen van bedrijven
waar ik de afgelopen weken had gesolliciteerd.
‘Het zal wel fijn zijn om zo in de buitenlucht te werken’, zei
ik om een opkomend gevoel van onrust te onderdrukken.
De postbode keek op van het stapeltje brieven dat hij
sorteerde.
‘Nu gaat het wel, maar in de winter is het vreselijk.’
‘Ja, dat zal inderdaad wel’, zei ik. ‘Sorry.’
‘Ik geef veel liever zangles’, bekende hij.
Hij oogde jong, ik schatte hem hooguit dertig. Uit zijn
korte broek staken tanige, gebruinde benen.
‘Echt?’
‘Absoluut! Daar ligt mijn hart. Als ik ervan kon leven zou
ik alleen nog maar zangles geven. Zingen heeft tenminste
zin.’
Hij glimlachte. Zoals zo vaak wist ik niet goed wat ik verder met het gesprek aanmoest en zweeg ongemakkelijk.
Ik besefte dat ook een sollicitatiegesprek onvermijdelijk
stroef zou verlopen en dacht onwillekeurig aan mijn neef
met zijn vlotte babbel, en aan mijn oom met zijn nog vlottere babbel. De eigenschappen die het leven makkelijker
maakten waren in onze familie ongelijk verdeeld.
‘Ik moet denken aan mijn neef Boudewijn’, zei ik ten
slotte, ‘die wilde altijd dj worden en nu hangt hij de snelle
zakenman uit.’
‘Boudewijn...’ herhaalde de postbode, ‘treedt hij toevallig
op als dj B2B?’
‘Weet ik niet?’ Het leek me sterk.
‘Want die is heel goed’, vervolgde de postbode, ‘hij
draaide laatst in Café de Klap.’
‘Nee, dat zal dan wel niet’, weerde ik af, ‘Boudewijn is
nu manager. Die heeft daar de tijd niet voor. Hij woont
trouwens niet eens in de buurt.’
‘Oh, oké’, zei de postbode. Er klonk iets van teleurstelling
in zijn stem. ‘Het had gekund.’
‘Ja, het had misschien wel gekund’, zei ik om hem een
plezier te doen.
De postbode keek op zijn horloge.
‘Dan ga ik maar verder’, zei hij, nam zijn tas van de grond,
knikte kort en liep het pad van de buren op. Toen hij even
later weer voorbij kwam, hoorde ik hem neuriën.

Adverteren? kijk op ANS-Online.nl
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ansjes
Een Ansje mag maximaal 35 woorden bevatten en kost 5 euro voor
studenten en 10 euro voor externen. De waarde van de aangeboden
goederen mag de 900 euro niet te boven gaan. Mail naar stichtingmultimedia@gmail.com
Feestje en zin om een partij lekker te swingen? Voor de beste hits uit de
seventies en eighties nodig je DJ FunkyMunkey uit.
Vragen of offerte op maat mail naar: Funkymunkey83@planet.nl
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studie:
Biomedische Wetenschappen
college:
Stroming en elasticiteit
9 november, 15.00u - 15.45u, Lammerszaal
docent:
Dr. T.F. Oostendorp
uitstraling:
Ratelende goochelaar
publiek:
Een bonk concentratie

Duffe opsommingen of ultiem entertainment?
Iedere maand verschanst ANS zich in de
collegebanken om een genadeloos oordeel
te vellen over het onderwijs aan de RU.

‘Voelen jullie dit?’ Thom Oostendorp richt de slang van een gasfles op zijn
toehoorders. De studenten op de eerste rijen deinzen achteruit. ‘Eens kijken of er
iets geks gebeurt’, gaat de docent vrolijk verder. Hij pakt een pingpongballetje,
houdt het omhoog en blaast er met de slang diagonaal lucht langs. Het ding blijft
als een engeltje boven de lessenaar zweven. Applaus davert van de collegebanken, gevolgd door een verwonderd gemompel. ‘Aan het eind van het college
snappen jullie waarom dit volkomen logisch is’, grijnst Oostendorp.
Al voordat het college Stroming en elasticiteit goed en wel is begonnen heeft de
biomedicus de aandacht van zijn publiek gewonnen en hij lijkt niet van plan deze
nog uit handen te geven. In sneltreinvaart somt hij de basisprincipes van de stromingsleer op. De geconcentreerde studenten maken naarstig aantekeningen terwijl Oostendorp aan de hand van vijf stromingswetten naar zijn eerste conclusie
dendert. Deze stelt dat de druk lager wordt bij een verhoogde stroomsnelheid.
Dat verklaart het vliegende balletje: doordat de lucht snel bovenlangs het balletje
stroomt, wordt de luchtdruk daar lager dan onder het voorwerp. ‘Dit gaat tegen
je intuïtie in. Voor vogels zou dit makkelijker te begrijpen zijn, want zij gebruiken
deze theorie constant om in de lucht te blijven.’
Dan verschijnt er een foto in de PowerPoint-presentatie. ‘Dit is mijn espressoapparaat’, zegt Oostendorp. ‘De melk in het kleine pijpje dat je hier ziet, wordt
opgeklopt met lucht die dankzij eenzelfde drukverschil wordt opgezogen.’ Deze
bizarre illustratie staat niet alleen. Een monsterlijk apparaat voorzien van buisjes
met een gelige vloeistof stelt het menselijk bloedstelsel voor en met een opgeblazen, rubberen handschoen demonstreert de biomedicus de elasticiteit van
bloedvaten en bijbehorende aderen. Het helpt, samen met het heldere stemgeluid van Oostendorp, de aandacht van de studenten te behouden. Als er in de
collegezaal al gefluisterd wordt, gaat het over de inhoud van het college en niet
over fratsen van de nacht ervoor.
Ondanks de goede concentratie wordt het tempo van het college sommigen te
gortig. Alsof de doping door zijn aderen kolkt, rijgt Oostendorp de huis- tuin- en
keukenvoorbeelden razendsnel aan elkaar met formules en wetten. Wanneer
de docent de Wet van Laplace over de druk in bloedvaten behandelt, wordt de
pijn in de pols steeds meer studenten te veel. Dat is jammer voor het interessante college. Oostendorp had best iets rustiger aan kunnen doen, ook omdat hij
uiteindelijk tien minuten eerder klaar is dan gepland.

Het Laatste Oordeel der Studenten
De aanwezige biomedische wetenschappers zijn fan van Oostendorp. Niet alleen
omdat hij ‘zulke mooie lippen heeft’, zoals een enkeling verzucht, maar vooral
vanwege de duidelijke uitleg en grappige voorbeelden. Geheel vrijwillig is de
constante aandacht echter niet. Een toehoorder geeft toe: ‘Hij praat snel, dus
moet je wel aan zijn lippen hangen om hem te kunnen volgen.’ ‘Rustiger praten’ is
dan ook de enige tip die de studenten aan hun docent mee willen geven. ‘Verder
moet hij vooral zo doorgaan.’ ANS

De regeringsonderhandelingen in België duren op 1 februari 232 dagen. Niemand weet waar
inhoud:
Vliegende ballen en rekkende bloedvaten
of wanneer deze gesprekken eindigen. Jan Jambon,
eindcijfer:
fractievoorzitter van de Nieuw-Vlaamse Allian8,5
tie, en Olivier Deleuze, fractievoorzitter van het
Waalse Ecolo, over de toekomst van hun land.
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Woorden
wegen
Hij is auteur van negentig boeken en speelt iedere week bij Spijkers met Koppen
een spelletje met taal. Wim Daniëls is een wandelende taalencyclopedie met een
hekel aan de Nederlandse taalverruwing. ‘Het liefst richt ik vandaag nog een
clubje op dat start met goedendag zeggen.’

‘Neem de jij-vorm van “wordt”, wat doet die d ertussen? Ik hoor daar toch echt een t-klank op het einde, dus
volgens de uitspraakregel moet het “wort” zijn. Mensen
werpen dan tegen dat een andere regel bepaalt dat het
de ik-vorm plus een t is. Daar kan ik mee leven, maar
dan moet “zet” ook met twee t’s zijn.’ Als columnist bij het
radioprogramma Spijkers met Koppen uit Wim Daniëls
(58) wekelijks zijn verwondering over de actualiteit, vaak
in relatie tot taal, in Pauw en Witteman is hij regelmatig
te gast om talige onderwerpen te tackelen en hij heeft
een enorme waslijst aan taal- en woordenboeken op zijn
naam staan.
In een klein plaatsje in de buurt van Helmond groeide
Daniëls op en binnen de grenzen van zijn dorp kwam
hij alleen met de streektaal in aanraking. ‘Het Algemeen
Beschaafd Nederlands heeft zo’n veertig klanken, maar
mijn dialect heeft er wel honderd. Daarmee kan ik de “ij”
wel op elf manieren uitspreken, dat is toch mooi?’
Daniëls streeft ernaar om mensen even gepassioneerd
voor taal te maken als hij zelf is. Dat lijkt een onmogelijke
opgave. ‘Natuurlijk wil ik ze iets leren, maar het enthousiasmeren is het belangrijkste. Zelf vind ik iedere dag woorden waarover ik me verwonder. Zo schrijven we claxon
met een c en een x en niet als k.l.a.k.s.o.n., omdat de regel
is dat we de oorsprong van woorden respecteren. Wanneer ik aan mensen vraag waarom kroket dan wel met de
k is en niet met de c en de q, krijg ik te horen dat kroket
een doodnormaal woord is. Volgens mij kan klakson dat
ook binnen enkele weken zijn. Met kroket win ik elke discussie. Niet dat ik naar “ik wort” toe wil, maar kado, persé
en kwis bijvoorbeeld zouden toch wel welkom zijn.’
Op een belerende toon en met humor als leidraad probeert Daniëls zijn toehoorders te laten inzien dat taal meer
is dan communicatie. Taalgebruik is ook een afspiege-

ling van de verharde maatschappij en tevens een middel
waarmee de politiek ons misleidt, waarschuwt Daniëls.
‘Iedereen zou zich meer in taal moeten verdiepen.’
		
Foutfout
Het enthousiasme voor taal komt bij Daniëls vooral tot
uiting wanneer hij zich opwindt over de actualiteit. Hij loopt
zijn woonkamer uit en komt terug met vier A4’tjes vol stijl-,
grammatica-, en spelfouten die hij vond in het regeerakkoord. ‘Er staan zestig fouten in, waarvan veertig echte
taalfouten, een hen/hun-fout en ontzettend veel clichés. Dat
laatste is misschien wel de bedoeling van de politiek, ze
mogen niet alles verklappen.’
‘Toen ik in het regeerakkoord las dat degenen die de
Nederlandse taal niet beheersen geen bijstandsuitkering
mogen krijgen, ben ik naar de gemeente gegaan om mijn
uitkering aan te vragen. Volgens mij beheers ik de Nederlandse taal, waardoor ik recht op dat geld zou hebben. Dat
ging dus mooi niet door. Wat is de tekst van zo’n regeerakkoord dan waard?’

‘Met kroket win ik elke discussie’
Naar meer opmerkelijke fragmenten hoeft Daniëls niet
lang te zoeken. ‘De term “bruggen slaan” alleen al. Als
je puur naar de woorden kijkt, is het heel toepasselijk.
Brug is verwant aan Prügel (slaag), omdat de boomstam
voor bruggen zorgde en ook voor de knuppel. Eigenlijk staat er dus “slaan slaan”. In Amerika heet een echt
goed feest een partyparty. Als je iemand echt wilt raken
zeg je dus “slaanslaan”.
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Daniëls hoopt dat meer mensen langer stilstaan bij
taal en doorkrijgen dat niet alles wat geschreven is,
daadwerkelijk waar is. Voornamelijk in de politiek
wordt taal op een misleidende of oneigenlijke manier
gebruikt, meent Daniëls. ‘Neem de affiches van de
verkiezingen. Wanneer achteraf blijkt dat geen enkele
belofte of leus is waargemaakt, is er sprake geweest
van manipulatie door taal.’
Op de poster van de SGP stond de leus: Daad bij
Woord. Ook hier klopt volgens Daniëls niets van.
‘Het gezegde luidt “de daad bij het woord voegen”.
“Woord” staat daarin voor het woord van God en

“daad” stelt daadkracht voor. De partij dacht natuurlijk
dat als “de” er nog voor stond, kiezers aan de geslachtsdaad zouden denken. Juist doordat de SGP de
helft van het gezegde weglaat, staan lezers stil bij de
woorden en denken ze niet aan daadkracht, maar aan
priesters die zich aftrekken bij de Bijbel.’
Zachte heelmeesters
Wat in de politiek misschien nog vaker voorkomt dan
manipulatie is het verzachten van de pijn door verbloemingen. In de jaren vijftig hadden ze daar volgens
Daniëls ook een handje van. ‘Werkloosheid werd gepre-
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tief.’ Daniëls pakt een spellingsboekje en bladert naar
woorden die bestaan uit drie samenstellingen. ‘Kijk,
de verwijzing is verkeerd. Het moet sociaalleenstelsel zijn, want het verwijst naar het lenen, niet naar het
stelsel. Snellekweekreactor is een goed voorbeeld van
een dergelijke fout. Als er snelle-spatie-kweekreactor
staat, dan is de reactor snel. Hup hup hup, daar gaat de
reactor, maar zo is het natuurlijk niet.’
Kwalijke taal
Op de vraag of het niet gemakkelijk is om de politiek te
pakken op spelfouten en fragmenten uit het regeerakkoord, antwoordt Daniëls dat hij inhoudelijk kritiek geeft
op de politiek en niemand op persoonlijke basis belachelijk maakt. Hij weigert mensen opzettelijk te kwetsen
en doet hiermee een poging om tegengas te geven aan
de verruwing van het taalgebruik in Nederland. ‘Taal
kan niet bestaan zonder sprekers, dus als de samenleving onbeschoft is, zijn de woorden vanzelfsprekend
ook grover en harder. De taal zelf kan je daarvan niet
de schuld geven. Het is cliché, maar als iedereen eens
begon met goedendag te zeggen, zou dat de mensen
en daarmee de taal al zoveel vriendelijker maken. Als
ik soms zelf iemand groet, kijkt diegene me aan alsof
hij me een klap wil verkopen. Het liefst richt ik vandaag
nog een clubje op dat start met goedendag zeggen
tegen iedereen.’

‘ ‘Sociaal leenstelsel’ is echt een
bejaardenterm. Daarnaast is het
ook nog eens foutief’

senteerd als arbeidsreserve en doorgevoerde bezuinigingen werden bestedingsbeperkingen genoemd.’
Dergelijke eufemismen hebben we nu ook, al zijn ze
minder opvallend. De term ‘sociaal leenstelsel’ is er zo
een. ‘Het leenstelsel is helemaal niet sociaal, het is niet
eens iets. Iedereen kan tegen wisselende rentepercentages lenen. Het is niet zo dat de politiek een nieuw
fenomeen heeft verzonnen, ze geven “niets” een naam
waardoor het nog iets lijkt. De term zelf doet me vooral
denken aan pensioentrekkers, gehandicapten en anderen die speciale ondersteuning nodig hebben, echt een
bejaardenterm dus. Daarnaast is het ook nog eens fou-

Daniëls geeft de Madiwodovrijdagshow als voorbeeld
van taalverruwing. Paul de Leeuw maakte daar schandalige grappen over een flatgebouw in Shanghai dat
in brand was gevlogen. Tijdens die show sprongen de
mensen uit de brandende wolkenkrabber en De Leeuw
reageerde daarop door te zeggen dat hij wel eens
mooier Chinees vuurwerk gezien had. ‘Die kwetsende
humor vind ik walgelijk. In mijn columns heb ik me daar
ontzettend boos om gemaakt, maar zonder effect.’
Meerdere invloeden, zoals die van jongeren en technologie sorteren een al dan niet negatief effect op
de woordkeuze. Zo dragen studenten het stigma dat
ze voornamelijk praten over seks en alcohol. ‘Dat is
logisch, het woordgebruik van studenten is aangepast
aan hun bezigheden. Wat mij opvalt aan hun taal is dat
vooral de woorden tegenover vrouwen nogal onaangenaam zijn. Een meisje “speerbaar” noemen is niet erg
respectvol.’ ANS
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HALf
Mijn zus haalde een pak kerstkransjes uit een van de tassen en gaf die aan mij. Ik
opende het pak en nam er twee kransjes uit, een voor mezelf en een voor haar.
‘Papa weet nog steeds niets van Edwin,’ zei ik.

Op de dag voor kerst kwam ik thuis bij mijn vader. Tante
Noor stond in de keuken. Ze maakte iets met zalm.
‘Je ziet er goed uit’, zei ze en gaf me drie zoenen.
Oom Andries stond op van tafel en schudde mijn hand.
‘Je vader is in het schuurtje.’
Ik bladerde het stapeltje post door, maar er zat geen
brief bij die aan mij geadresseerd was.
‘Ik ga even naar boven’, zei ik.
‘Over twintig minuten is het eten klaar’, zei Noor.
Boven op de gang stond de stofzuiger tegen de muur.
De deuren naar de kamers waren open. Ik keek op de
kamer van mijn vader. Het tweepersoonsbed was strak
opgemaakt. Over de stoelleuning hing een broek met de
riem er nog in.
Mijn kamer was ook keurig opgeruimd, maar dat had
mijn tante waarschijnlijk al eerder gedaan. Vier weken
geleden was ik hier voor het laatst. Ik zette mijn weekendtas in de hoek en ging op bed zitten. Ik dacht aan
Edwin, die ik twee keer had gezien. Op Tweede Kerstdag zou hij er weer bij zijn, als ik met mijn zus naar mijn
moeder ging. Mijn vader wist nog altijd van niets.
Op mijn nachtkastje stond een doos met papieren van
vroeger. Ik bladerde er doorheen en vond een schrift
dat volgeplakt was met stickers. Het verbaasde me. Ik
kon me niets van dat schrift herinneren.
Noor en ik zaten aan tafel. Mijn oom liep naar het
schuurtje om mijn vader te halen.
‘Hoe bevalt je studie?’, vroeg Noor.
‘Heel goed. Ik heb tot nu toe nog alles gehaald.’

Via de achterdeur kwamen mijn vader en Andries
binnen. Mijn tante wees naar de schoenen van mijn
vader. Zijn veters zaten los. Mijn vader knielde om ze te
strikken. Toen hij overeind kwam, stak hij zijn hand naar
me uit. Ik vond het raar om de hand van mijn vader te
schudden.
‘Fijn dat je er bent’, zei hij.
Na het eten stond iedereen op om iets op het aanrecht te
zetten. Noor haalde de afwasbak tevoorschijn en draaide
aan de kraan.
‘Nee, dat hoeft niet’, zei mijn vader. ‘Dat doen wij straks
wel.’
‘Weet je dat zeker?’
‘Ja.’ Hij keek naar mij. ‘Zet jij even koffie?’
Hij wilde weer aan tafel gaan zitten, maar mijn oom en
tante bleven staan.
‘We moeten helaas gaan’, zei Noor.
Andries knikte.
‘De koeien staan te wachten.’
‘Ja, dat gaat gewoon door natuurlijk’, zei mijn vader.
Hij begeleidde ze naar de voordeur.
Even schenen de koplampen de woonkamer in. Andries
toeterde.
Mijn vader waste af, ik droogde af. Hij ging snel en hardhandig te werk. Met zijn linkerhand duwde hij de afwasborstel onder water, met zijn rechterhand haalde hij een
bord eruit. Soms gooide hij meerdere spullen tegelijkertijd in de afwasbak. Ik probeerde hem bij te houden, maar
dat lukte niet. Op het aanrecht ontstond een stapel.
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Toen hij klaar was, schonk hij een kop koffie voor zichzelf in.
‘Zet jij de spullen maar terug in de kast.’
‘Ik weet niet waar alles moet staan’, zei ik.
‘Hoe kan dat nou?’
‘Die pan bijvoorbeeld.’
‘Daar’, zei hij. Hij wees het aan en nam de koffie mee
naar de tafel.
Ik ging in bad. Op de rand stond een fles met een bodempje badschuim. ‘Speciaal voor ontspanning’, stond
erop. Die had mijn moeder nog gekocht. Ik draaide de
dop los en maakte hem leeg in het water.
Het water was heter dan goed voor me was. Ik bleef lang
liggen. Ik wachtte tot het water langzaamaan koud zou
worden, tot mijn vingers begonnen te rimpelen.
Mijn vader was beneden. Ik wist niet wat hij aan het doen
was. Misschien keek hij tv, misschien las hij de krant. Hij
hoorde in elk geval alles wat er in de badkamer gebeurde. Vaak genoeg had ik zelf in de woonkamer gezeten
en het gebonk van armen en benen in het bad gehoord.
Daarom lag ik nu zo stil mogelijk.

Op de rand stond een fles met
een bodempje badschuim. Die
had mijn moeder nog gekocht.
Onder de kerstboom stond een nieuw stalletje met grote
beelden. Ik woog Jozef in mijn hand. Mijn vader keek op.
Hij lag uitgestrekt op de bank voor de tv.
‘Van tante Noor gekregen’, zei hij.
‘Wist jij dat ik vroeger stickers verzamelde?’, vroeg ik,
terwijl ik Jozef terugzette.
‘Stickers? Nee.’
Op tv werden oude vakantieliefdes met elkaar in contact
gebracht. Ik bleef een tijdje naast de bank staan. Ik
keek van mijn vader naar de tv en van de tv weer naar
mijn vader. Een oog zat verborgen in een kussen, met
het andere staarde hij naar de televisie. Edwin was zo
anders. Jong, lang, mager. Fris. Maar ook: irritant. Hij zou
Surinaams voor ons gaan koken.
Op een gegeven moment leek het alsof mijn vader in
slaap was gevallen. Het oog was dicht. Maar toen ik op
de stoel naast de bank ging zitten, verschoof hij zijn
benen.
Hij draaide zijn hoofd mijn kant op.
‘Haal eens twee biertjes.’
De volgende ochtend zocht ik in mijn oude pyjama naar
croissants en kerstbrood, maar het enige wat ik vond was

een volkorenbrood. Ik smeerde boterhammen op het
aanrecht. Met het bord in mijn hand liep ik door het huis.
Het was koud. Ik draaide aan de verwarmingsknop. Toen
ik het brood op had, nam ik een douche en kleedde me
aan.
Mijn zus stond met twee volle boodschappentassen
voor de deur.
‘Koud, koud, koud’, jammerde ze. ‘Hoe is het hier? Waar
is papa?’
‘In het schuurtje, geloof ik.’
‘In het schuurtje? Op Eerste Kerstdag?’
We gingen een kijkje nemen. Mijn vader stond voorovergebogen over de werktafel. Hij droeg zijn oude
kloffie. In de hoek zoemde een straalkacheltje.
‘Ha pap’, zei mijn zus.
‘O, hoi, ja, leuk dat je er bent.’
Even leek hij haar een knuffel te geven, maar het werd
een slappe highfive.
‘Waarom zit je hier vandaag?’, vroeg mijn zus.
‘Ik wilde dit nog afmaken. Het is een raamkozijn, voor
Frans en Conny. Dit zijn heel fijne scharnieren. Kijk
maar.’ Hij opende en sloot het raam. ‘Het is nogal een
gedoe om dat er goed op te zetten.’
‘Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk beginnen met koken’,
zei mijn zus. ‘Dan kunnen we de hele dag rustig aan
doen. Om de zoveel tijd een gerecht.’
‘Da’s goed. Ik kom er zo aan.’
Mijn zus deed een schort met kerstfiguurtjes om. Ik
leunde tegen het aanrecht.
‘Weet jij of ik vroeger stickers verzamelde?’ vroeg ik.
‘Nee, dat was ik. Ik plakte ze in een schrift.’
Mijn zus haalde een pak kerstkransjes uit een van de
tassen en gaf die aan mij. Ik opende het pak en nam er
twee kransjes uit, een voor mezelf en een voor haar.
‘Papa weet nog steeds niets van Edwin’, zei ik.
‘Nee.’
‘Moeten we dat niet een keer vertellen?’
‘Wij? Nou, mooi niet hoor. Dat mag mama zelf doen.’
‘Dat kun je vergeten.’
‘Ze zal toch een keer moeten. Wou jij het vandaag
vertellen?’
‘Misschien.’
Mijn zus keek me ongelovig aan.
‘Het is kerst, dat kan echt niet.’
Mijn zus vloekte in de keuken. Mijn vader deed alsof hij
het niet had gehoord. Ik speelde met hem Yahtzee. Ik
stond op en ging naar de keuken.
‘Ik hoef geen hulp’, zei ze.
‘Wat is er dan?’
Ze zuchtte.
‘Niks.’
‘Kan ik echt niets doen? Ik wil graag helpen.’
‘Het is al te laat.’
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Ze had zout gebruikt terwijl ze dacht dat het suiker was.
De bussen waar het in zat leken veel op elkaar. Mijn
vader hoorde wat ze zei en lachte. Hoewel het een heel
kort lachje was, had mijn zus het in de gaten. Ze gooide
een van de bussen op de grond en liep met grote stappen naar de wc. Ik keek naar de suiker op de vloer,
drukte mijn schoen erin en haalde toen stoffer en blik.

We namen een hap. Alledrie hadden we moeite met doorslikken.
Het eten was veel te zout.
Mijn zus was terug.
‘Sorry’, zei mijn vader.
‘Maakt niet uit’, zei ze, al keek ze nog wat boos. ‘Het is
misschien ook wel grappig.’
‘We kunnen het nog best eten.’
De tafel was gedekt. Mijn zus zat niet op haar vaste
plek. Mijn vader had een stoel bij de tv gezet. De overige drie stoelen stonden gelijk verdeeld om de tafel.
Eigenlijk zat mijn zus tussen haar oude plek en die van
mijn moeder in.

We namen een hap. Alledrie hadden we moeite met
doorslikken. Mijn zus schoof haar bord weg en begon
zachtjes te huilen. Het eten was veel te zout.
‘Toch heb je het goed gedaan’, zei mijn vader.
‘Hou op’, snikte mijn zus.
‘Je hebt je best gedaan’, ging hij door. ‘Meer kun je niet
doen.’
Ik gooide het eten weg. Mijn zus wreef in haar ogen en
haalde het andere gerecht dat ze had gemaakt.
Het was half negen. We stonden met onze jassen aan bij
de deur. Mijn weekendtas lag al in de auto van mijn zus.
‘Wat ga je morgen eigenlijk doen?’, vroeg mijn zus aan
mijn vader.
‘Naar de buren.’
Hij wees een richting uit, alsof we niet wisten welke
buren hij bedoelde.
We bedankten hem. Hij bedankte ons. Ik zei nog iets
over zijn raamkozijn. Mijn zus gaf mijn vader drie zoenen. Voordat ik in haar auto stapte, legde hij even zijn
hand in mijn nek.
Mijn zus startte de auto en liet de motor stationair
draaien. Ze zat aan alle knoppen, maar het duurde lang
voordat het warm werd. Ik ademde wolkjes. Mijn vader
bleef buiten staan, de handen in zijn zakken. Toen we
wegreden, zwaaiden we naar elkaar. De hele weg naar
mijn moeder had ik de neiging achterom te kijken. ANS
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De Verhalenmaker
In zijn boeken kruipt Stefan Brijs in het hoofd van contactgestoorde gekken, waarmee
hij begrip wil oproepen voor antihelden. Een gesprek over rafelige personages
en het gebrek aan grote verhalen.
Trots geeft Stefan Brijs (42) een rondleiding door zijn
ecologische tuin. ‘Op deze boerderij wonen is voor mij net
vakantie’, verzucht de Vlaamse auteur terwijl zijn ezels in het
aangelegen weiland komen aanhobbelen. ‘Het is niet dat ik
met tegenzin naar New York of Istanbul ga voor een lezing,
maar het liefst ben ik hier. Ik heb grootse plannen met die
dennenboom daar. Die staat al tijden op omvallen en nu moet
ie eraan geloven.’
Het succes van de roman De Engelenmaker voert Brijs na zes
jaar nog steeds de hele wereld over, weg van zijn landelijk
huis nabij Antwerpen. Het boek vertelt het verhaal van de
autistische Victor Hoppe, die drie klonen van zichzelf schept
met als enig doel het evenaren van God. Brijs won met dit
werk de Libris Publieksprijs en het is inmiddels in veertien
talen verschenen. Onlangs werd bekend dat de filmrechten zijn verkocht aan het Nederlandse productiehuis N279
Entertainment. Het boek zal worden verfilmd door regisseur
Christophe van Rompaey, onder meer bekend van Oorlogswinter. Eerder heeft Brijs diverse regisseurs moeten teleurstellen en zelfs een keer de rechten teruggeëist. ‘Ik had bij
geen van hen het idee dat ze een film zouden maken die het
boek recht toe doet.’
Waarom denkt u dat Van Rompaey wel zal slagen?
‘Hij toont respect voor Victor, de autistische hoofdpersoon.
Ik wilde met het boek mededogen voor hem oproepen,
omdat hij zowel een misdadiger als een slachtoffer is. Van De
Engelenmaker kun je een verschrikkelijke thriller of horrorfilm maken. Daar is niks mis mee, maar het begrip voor
hem moet er in zitten. Dat is de kracht van het verhaal. Anders
wordt het een heel oppervlakkige thriller.’

‘In het werkelijke leven loop je met
een wijde boog om iemand als
Victor heen.’
Medeleven met een contactgestoord hoofdpersonage
speelt een terugkerende rol in uw werk. Waarom moet
de lezer begrip hebben voor een boef?
‘In het werkelijke leven loop je met een wijde boog om
iemand als Victor heen. Ik confronteer de lezer daarmee en
daar voelt die zich ongemakkelijk over.’

Dus de lezer moet zich akelig voelen?
‘Laat ik zeggen dat ik mijn publiek wil emotioneren. Victor
is een antiheld en ook voor dat soort personages tracht ik
affectie op te roepen. Ik focus me graag op mensen die zich
aan de rand van de maatschappij bevinden.’
Ligt de oorsprong van uw voorkeur voor rafelige
personages in uw vorige baan als begeleider van probleemjongeren?
‘Nee, ik kies daar niet zo bewust voor. Tolstoj zegt in de eerste
zin van Anna Karenina: “Alle gelukkige gezinnen zijn eender,
elk ongelukkig gezin is uniek in zijn ongeluk.” Zo werkt het
voor mij ook, ik ga altijd op zoek naar het drama.
‘Mijn personages roepen ontzettend veel vragen op. Hun
acties veroordeel je, maar je hebt er ook begrip voor. Dat is
volgens mij de reden dat mijn werk in Nederland zo populair
is bij leesclubs, waarin van die vrouwen tussen de dertig en
honderdtien over boeken praten.’
Brijs pauzeert zijn antwoorden regelmatig om zijn honden,
die constant om hem heen draaien, toe te spreken. De
Vlaming voelt zich op zijn gemak in de eenzaamheid van de
afgelegen woonboerderij. Voor zijn nieuwste roman, Post voor
mevrouw Bromley, zonderde hij zich hier een halfjaar af. Alleen zijn vrouw en uitgever mochten in de buurt komen. Deze
complete isolatie past bij het perfectionisme van Brijs. ‘Ik leg
de lat heel hoog en lever niets in dat me niet zint. Dat is een
van de redenen dat ik vier tot vijf jaar over een boek doe.’
Drijft u uw uitgever zo niet tot wanhoop?
Lachend: ‘Ze zouden liever hebben dat het iets sneller gaat.
Ik heb het geluk dat ik al vijftien jaar lang dezelfde redacteur
heb. Zelfs na zijn pensioen is hij mij blijven begeleiden. Als ik
vastloop, komt hij een weekendje logeren en dan praten we
over het boek. Daarna kan ik weer verder.’
Uw intensieve werkwijze ten spijt kreeg u in Nederland de kritiek dat Post voor mevrouw Bromley erg
sober is geschreven.
Opeens gedreven: ‘“Jullie hebben het niet begrepen, jongens”, denk ik dan. In Vlaanderen is het boek door iedereen
omarmd. Bromley gaat over de Eerste Wereldoorlog. Die
moet je niet poëtisch beschrijven, maar juist kaal en naakt.
Met mijn stijl probeer ik aan te sluiten op het onderwerp. Het
boek waar ik nu aan werk speelt zich af op Curaçao en dat
verhaal swingt weer als een tiet.’
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Is er dan wel een typische Stefan Brijs-stijl?
‘Stefan Brijs is een verhalenverteller. Alle losse lijntjes
en draadjes in mijn verhaal moeten aan het eind van het
boek weer bij elkaar komen. Dat vind ik belangrijker dan
het schrijven in een barokke of klassieke stijl. Dat heb ik
geprobeerd in mijn debuut De Verwording, maar dat is totaal
onleesbaar geworden.’
Brijs kreeg niet alleen te horen dat Bromley te kleurloos was
geschreven, ook werd hem in een Vlaams tijdschrift verweten
dat zijn gehele oeuvre niet onder de noemer ‘literatuur met
hoofdletter L’ valt. Brijs kaatst de bal terug: ‘Er is een gebrek
aan verhalenvertellers in de literaire wereld. Veel van mijn generatiegenoten kunnen geen personages verzinnen, ze zijn
allemaal geïnspireerd op bestaande personages. Vaak gaat
het over henzelf: de navel als verhalenput. Dieper gaat het
niet.’ Als uitzonderingen noemt hij twee Nederlandse auteurs,
Peter Buwalda en Tommy Wieringa. ‘Zij kunnen tenminste een
verhaal verzinnen.’
Vergelijkt u uzelf met hen?
‘Nee, zij zijn grotere stilisten dan ik. Ik zal nooit beroemd
worden om mijn prachtige volzinnen.’
Is bij u het plot altijd belangrijker dan de vorm?
‘Ja, er mag geen mus van het dak vallen zonder dat het
iets toevoegt aan het verhaal. Tijdens het schrijven van De
Engelenmaker heb ik een maand gewerkt aan een prachtige
scène. Door een bliksemschicht valt de grote wijzer van de
kerkklok naar beneden, recht door de kin van de koster, die
een heel grote kin had. De wijzer dringt door tot zijn hart
en de koster sterft. Later realiseerde ik dat deze in stilistisch
opzicht prachtige passage niets toevoegt aan het verhaal, dus
heb ik hem geschrapt.’
Brijs laat veel aan de verbeelding van zijn lezers over. ‘Als
ik te veel beschrijf, verknoei ik het verhaal. Doordat ik op
cruciale momenten een scène afkap, laat ik de lezers zelf een
beeld vormen. Zij zien voor zich wat ik niet beschrijf.’ Peinzend vervolgt Brijs: ‘Wanneer lezers naar de film gaan, zullen
ze denken: zo had ik het me niet voorgesteld. Degenen die
het boek nog niet hebben gelezen, kunnen straks het beste
beoordelen of de film goed is geworden.’
U reist nog steeds stad en land af voor het promoten
van De Engelenmaker, een roman van zes jaar oud.
Werpt dit succes een schaduw over uw andere werk?
‘Nee. Ik heb twee boeken geschreven over vergeten Vlaamse
schrijvers. Wat daarin opviel is dat zij nooit een werk hebben geschreven dat hen heeft overleefd. Daarom prijs ik mij
gelukkig met De Engelenmaker. Dat is, zoals ze het noemen,
een everseller. Ik maak mij geen illusies hoor, maar ik ben
trots op dat boek.’
Brijs grijnst: ‘Bovendien ben ik 42. Ik heb nog veertig schrijversjaren voor me, mijn beste werk heb ik nog niet eens
geschreven. Ik kan je verzekeren: mijn nieuwe boek, godverdomme, wat wordt dat goed.’ ANS

Universitaire Studentenraad
Printvoorzieningen
‘Gewoon een printje maken’ is niet
altijd even makkelijk op de RU. Er
zijn wel 9 verschillende printers die
allemaal nét weer anders werken.
Maar gelukkig gaat dat veranderen!
Momenteel wordt er een Europese
aanbesteding gedaan om alle printers
te vervangen en overal hetzelfde apparaat, een multifunctional, neer te
zetten. Zo wordt het mogelijk om in
kleur te scannen en te printen, sneller
PDF’s af te drukken en de printsnelheid gaat omhoog. Het is de bedoeling
dat nog dit collegejaar alle apparaten
worden vervangen.

Studenten op naar de Cloud
Al een tijdje ging het gerucht dat Share, het e-mailsysteem van de
universiteit, zou worden vervangen. Eind oktober hakte het college de
knoop door. Voortaan gaan medewerkers aan de slag met Microsoft
Exchange terwijl studenten overgaan naar een cloudoplossing. Dat
studenten hun e-mail uit de spreekwoordelijk digitale wolk halen heeft
voor hen voordelen. Zo zijn de webinterfaces van bijvoorbeeld Googles
Gmail beter dan de huidige Share-omgeving. Daarnaast is toegang voor
mobiele apparaten vaak beter geregeld.

Bindend Studieadvies
Minimaal 39 tot 42 van de studiepunten halen in je eerste jaar: sinds
afgelopen collegejaar is dit verplicht,
anders krijg je een negatief bindend
studieadvies en zul je de studie
moeten verlaten. De resultaten van
het eerste jaar zijn bekend en deze
zijn overwegend positief! Wel zijn er
op de faculteit Rechtsgeleerdheid en
Management relatief veel negatieve
adviezen uitgedeeld.

Maar de overgang roept ook vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met
privacy? E-mail wordt toevertrouwd aan een externe partij, die de data
zelfs over landsgrenzen opslaat. Dat heeft juridische implicaties. Hoe
gaat de universiteit om met studenten die liever niet zien dat hun vertrouwelijke e-mail uit handen wordt gegeven? En waarom is gekozen om
de mailvoorziening van medewerkers en studenten te scheiden? Voor
eerstejaars lijkt dat geen probleem, maar masterstudenten die op een
afdeling stage lopen functioneren de facto als medewerkers. Krijgen
deze studenten dan twee mailsystemen?

Langstudeerboete
Zoals je waarschijnlijk wel hebt vernomen, is de langstudeerboete afgeschaft. Dit zal zogenaamde langstudeerders veel geld besparen. Er zijn
overigens nog wel maatregelen die een
reactie waren op de langstudeerboete,
die gehandhaafd blijven. Voornamelijk
de regelingen om je Bachelor in 4 of
in 5 jaar af te ronden. Dus kijk op
www.watzijndeplannen.info of dit ook
voor jouw studie geldt!

Dat zijn vragen die het college zal moeten beantwoorden. Tot die
tijd mailen we nog gewoon via Share. Kan je echt niet wachten om te
mailen via de cloud? Via Share kan je je e-mail laten doorsturen naar je
eigen e-maildienst.

De Universitaire Studentenraad komt op
voor de belangen van alle studenten aan
de Radboud Universiteit.
Mail ons: usr@student.ru.nl.

(Advertentie)
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De graadmeter
Twintig kebabzaken, talloze bijbaantjes en tien soorten glijmiddel. Om de keuzestress te reduceren treedt ANS elke maand op als keuringsdienst van studentenwaren. Welke optie doet de graadmeter het hoogst uitslaan en wat kun je
beter links laten liggen? Deze keer: sfeerverhogende kerstgerechten

Gang: amuse
Wat: hapklare paddo-pasteitjes
Smaak: alsof een engeltje op je tong
piest
Effect: kerstgedachte 2.0

Gang: voorgerecht
Wat: garnalencocktail met dubbele
whiskysaus
Smaak: Black Label met een zee-bite
Effect: kokhalzend de kerstavond
door

Gang: hoofdgerecht
Wat: hasj-ee
Smaak: dan liever Whiskas
Effect: gieren met je grootje

Wie dit lekkers aan zijn
familie voorschotelt, zit
gebakken. De pittige
paddo’s zijn namelijk
een prima toevoeging
aan de smakelijke
champignonragoût. Het
voornaamste gevolg van
het smullen is een niet
te stoppen affectie voor jezelf, wat
zich bij een panellid manifesteert in
gegiechel en gekriebel. Dit gegrinnik wordt mede veroorzaakt door
de ‘gekleurde vogeltjes’ die in diens
hoofd rondfladderen. Door deze
lekkernij raak je, geheel in lijn met de
kerstgedachte, door liefde omgeven.
In een roes van geluk en affectie zal
elke strijd met schoonouder of achterneef met een innige knuffel worden beslecht. In combinatie met de
wonderlijke patronen die zich bij het
sluiten van de ogen openbaren staat
dit garant voor een zalig kerstfeest.

Het enige voordeel van dit
gerecht is dat het er lekker
uitziet. Je doet er echter
goed aan om deze cocktail
onopvallend in een kerststukje te mikken voordat
je oma haar kunstgebit in
heeft. De garnalen zuigen
zich vol met Johnny Walker
waardoor het nuttigen van dit gerecht
voelt als kauwen op taaie whisky en
de alcohol op onaangename wijze via
de neus lijkt te verdampen. Wanneer
de beproeving is doorstaan, wordt de
gelukzalige alcoholroes overgeslagen
en doet de kater direct zijn intrede.
Het gevolg van de heftige cocktail is
dat de proefpersonen de rest van de
avond wezenloos voor zich uitstaren. Gesprekspartners draaien hun
gezichten namelijk vol walging weg
door de vissige alcoholwalmen die
hen tegemoet komen. Zo ben je wel
verzekerd van een stille nacht.

Tijdens het kerstdiner
met je schoonouders is
het wellicht wat verdacht
om de restjes chemisch
smakende hachee van je
bord te likken. Toch is dit
nodig om alle werkende
stoffen binnen te krijgen.
De samengetrokken
grimas maakt bij het testpanel snel
plaats voor een gelukzalige glimlach
die op zijn beurt overgaat in een
luidkeels gebulder. ‘Ik lach heel hard
zonder aanleiding, haha’, kraamt het
proefkonijn uit. Na een uur lachen,
gieren en brullen geeft de hasj een
hallucinerende werking prijs. Kraanwater begint plots te bruisen en de
wereld schudt op haar grondvesten.
Hoe smerig ook, hasj-ee staat garant
voor een geslaagde trip. De gesprekken tijdens de dis zullen moeizaam
verlopen door de onlogische zinnen
en een onhoudbaar geschater, maar
iedereen zal zich de kerstballen uit
zijn broek lachen om hun spacende
tafelgenoot. ANS

Kijk voor de recepten en twee extra gangen op ANS-online.nl
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Een beeld van
gevangenschap
Misdadigers vallen vaak terug in hun criminele gewoontes. Een enkeling wijdt zijn
leven in de lik echter aan kunst. Wat hebben bajesklanten aan een Picasso
aan hun celmuur? ‘Door kunst heb ik het leven hier geaccepteerd.’

Beeldend kunstenaar W.J. spendeert al bijna veertig
jaar van zijn leven in gevangenissen en tbs-klinieken.
‘Vroeger wilde ik graag de zee op, de wijde wereld in,
maar het liep allemaal anders.’ Zijn imposante verschijning voldoet aan het stereotype zware jongen, maar
wanneer W.J. spreekt over zijn kunstwerken is hij getemperd. ‘Met kunst beeld ik mijn gevoelens uit en zoek ik
naar uitdaging. Bezig zijn met een werk is voor mij een
proces van groei en verwerking. Aan het begin van mijn
gevangenschap maakte ik het beeld De Schreeuw, omdat
ik me machteloos voelde en het wilde uitschreeuwen.
Als het proces klaar is, mag van mij het beeld ook weg.
Het heftige gevoel komt terug als ik zo’n kunstwerk weer
zie. Wanneer je rust vindt, krijg je inzicht in het verleden,
maar die confrontatie is soms pijnlijk.’ Eenmaal achter slot
en grendel worden veroordeelden door de maatschappij
het liefst zo snel mogelijk vergeten. Bovendien heeft de
buitenwereld vaak een vertekend beeld van het gevangenisleven. Het stigma van een gedetineerde die zich
dagelijks bezighoudt met het drukken van nummerplaten
blijkt niet meer van deze tijd. Sinds enkele jaren storten
zware jongens in de nor zich vol overgave op de kunsten.
Dit levert regelmatig ontroerende knutselwerkjes of ware
meesterwerken op.
Vrijheid achter tralies
W.J. legt zich vooral toe op beeldhouwwerken die hij met
beitels en vuisten bewerkt. De meeste creaties die hij
maakt, hebben een geschiedenis. ‘Een vriendin bezocht
me eens met haar baby die maar niet stopte met huilen.

Toen ze het kind aan mij gaf, was het opeens stil. Dat
voelde bizar.’ Naar aanleiding hiervan maakte W.J. een
indrukwekkend spekstenen beeld van een vrouw met
een zichtbare baby in haar buik. ‘Daarmee heb ik mezelf
echt overtroffen’, vertelt hij trots.
W.J. zou een voorbeeld voor andere veroordeelden willen zijn, zodat ook zij middels kunst tot inzichten kunnen
komen. ‘Je kunt je wel stoer blijven gedragen, maar je
kunt ook eerlijk zijn en de confrontatie met het verleden
aangaan. Door kunst heb ik het leven hier geaccepteerd
en kan ik me nu toch vrij voelen. De wereld is zo groot of
klein als je hem zelf maakt.’

‘Je kunt je wel stoer blijven gedragen, maar je kunt ook eerlijk zijn
en de confrontatie met het verleden aangaan.’
Bloed, zweet en zagen
‘Kunst is geen elitaire aangelegenheid meer. Gedetineerden bouwen er eigenwaarde mee op en durven zo voor
zichzelf kansen te creëren’, vertelt Legs Boelen, voormalig kunstdocent van de Penitentiaire Inrichting Vught. Hij
heeft zo’n zesendertig jaar geknutseld met criminelen.
In het begin waren de kunstlessen niet officieel, maar
werden ze door een bewaker verzorgd omdat de jeugdgedetineerden er naar hadden gevraagd. ‘Hij was geen

ANS-online.nl
P. 23

kunstenaar, maar gewoon een handige knutselaar. Het
werd gegeven als aardigheidje voor de jongens.’ Gaandeweg heeft Boelen zich met anderen hard gemaakt
voor een serieuzere aanpak en nu kunnen gevangenen
kleine projecten doen. ‘Vaak wisten gedetineerden niet
goed wat ze in zo’n les moesten maken en ging ik vissen
naar hun kwaliteiten. ‘‘Ik kan eigenlijk helemaal niks’’,
zeiden ze dan. Wanneer ik voorstelde dat ze iets voor
hun kind konden maken, antwoordden ze vaak dat die
alles al hadden. ‘‘Ja, dat heb je allemaal gejat’’, grapte
ik weleens. Al zagend en schurend maakten we dan iets
als een speelgoedautootje. Dat ging soms letterlijk met
bloed, zweet en tranen.’
Therapie kun je de creatieve activiteiten niet noemen,
maar de vergelijking is volgens Boelen niet geheel
onterecht. ‘Kunst maken kan gedetineerden helpen om
te reflecteren op hun bewogen verleden, anders naar de
omgeving te kijken en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Vooral het reflecteren kan heel confronterend
zijn. Voor de buitenwereld is dit vaak moeilijk te begrijpen, deze ziet de mens achter de misdadiger liever niet.’
De kunstsessies verlopen niet altijd even soepel. ‘Ik was

met twee gedetineerden aan het werk zonder dat er
bewaking aanwezig was. Uit het niets sprong een van hen
op, pakte een losstaande bankschroef en schreeuwde:
‘‘Jij bent de verkrachter van mijn broer, ik herken je wel!’’
Het liep met een sisser af omdat de andere gevangene er
bovenop dook en hem overmande.’
Soms vangen kunstwerken gemaakt achter de tralies
nog een glimp op van de buitenwereld. Creaties worden
dan meegegeven aan familieleden of worden tentoongesteld. De penitentiaire inrichting De Kruisberg in
Doetinchem is momenteel bezig met een project waarin
vijftien kunstenaars in samenwerking met gevangenen werken aan religieus getinte kunstwerken. Janny
Jansons-van Dijk, initiatiefneemster van het project
Passie op de Kruisberg, legt uit dat er nogal wat komt
kijken bij het organiseren. ‘Kunstenaars moeten elke
week opgeven welk materiaal ze mee naar binnen willen nemen, vervolgens bepaalt de beveiliging wat wel
of niet is toegestaan. De eerste keer dat we het project
organiseerden was de controle heel streng en moest
elke spijker of schroef worden verantwoord.’

Rembrandt aan je celwand
P. 24

Creatief geluk
‘Gevangenen zijn beperkt in hun werkzaamheden en
activiteiten. Kunst kan ruimte bieden tot zelfactualisatie, het vermogen van mensen om hun persoonlijke
vaardigheden maximaal tot expressie te laten komen’,
zo stelt Dr. Hein van Schie, docent Sociale en Cultuurpsychologie aan de RU. De term zelfactualisatie is
afkomstig van de piramide van Maslow en beschrijft het
hoogste niveau van de menselijke behoefte. ‘Kunst biedt
mensen de gelegenheid om op te gaan in een bepaalde
activiteit, waarbij zij hun eigen creativiteit, vaardigheden en intuïtie tot expressie kunnen laten komen. In het
ideale geval komen ze dan in een flow, een gelukzalige
toestand waarin ze volledig opgaan in het moment.’
Van Schie betwijfelt of er een direct effect van kunst op
identiteitsvorming en persoonlijke ontwikkeling is. ‘Ik
denk wel dat kunst een bijdrage kan leveren aan een
ontwikkeling van identiteit. Het biedt een basis waarop
mensen kunnen terugvallen. Op het moment dat alles
misgaat, kun je geluk ervaren door creatief bezig te zijn.
Dat kan niemand je afnemen.’

‘Op het moment dat alles misgaat,
kun je geluk ervaren door creatief
bezig te zijn.’
Van lastpak tot leraar
Op zijn vijfentwintigste overviel hij voor het eerst een
bank en maakte daarmee 140 duizend gulden buit. ‘Ik
had rijk kunnen zijn als ik het geld beter had besteed.
Ik kocht echter dure auto’s, richtte mijn huis luxe in en
trakteerde mijn vrienden.’ Toine Bakermans (52) was
naar eigen zeggen een crimineel in hart en nieren. Hij
betrad het foute pad enkele dagen na zijn zestiende
verjaardag, toen zijn zuurverdiende brommer werd
gestolen. Sindsdien liet hij zich in met criminaliteit en
kwam met de verkeerde jongens in aanraking. ‘Het
ging van diefstal tot inbraak en van kwaad tot erger.’
In de gevangenis leerde Bakermans zijn partners in
crime kennen en groeide hij uit tot een van de grootste
Nederlandse bankrovers ooit. ‘Een overvalteam van
de politie berekende dat de totale buit van de vijftig
tot vijfenzeventig bankovervallen ruim twee miljoen
gulden bedroeg.’ 	 
Na een periode van twintig jaar achter de tralies kwam
Bakermans tijdens zijn laatste detentie in de Rotterdamse gevangenis Noordsingel in aanraking met kunst.
Hij assisteerde de docent van de creatieve les en raakte
geïnteresseerd in de artistieke bezigheid. In de bibliotheek leende hij kunstboeken en maakte vervolgens
voor iedereen in de gevangenis schilderijen. Het was
zijn docent die zijn didactische vaardigheden ontdekte

en hem aanspoorde er iets mee te doen. ‘Mijn plan was
om uiteindelijk onderwijzer te worden. De bajes was
echter niet de ideale plek om dit te verwezenlijken. De
gevangenis maakte afspraken met de Willem de Kooning
Academie, waar ik later een diploma behaalde.’ Na bijna
een kwart eeuw detentie heeft de bankovervaller zich
omgeschoold tot docent beeldende kunst. ‘In totaal heeft
het acht jaar geduurd om te staan waar ik nu sta.’
Buitenkans
Naast doceren werkt Bakermans met jongeren die
net op vrije voeten zijn. Hij legt uit hoe complex hun
situatie kan zijn: ‘Vrijkomen is een valkuil, want een
gedetineerde wil zijn familie, relatie, kind of grootouders niet meer teleurstellen. Het plan om te gaan
werken valt vaak in duigen omdat werkgevers niet snel
een ex-crimineel in dienst nemen. Terugvallen in het
oude patroon is dan een aantrekkelijke optie.’ Volgens
Bakermans kan kunst bijdragen aan het creëren van
een veilige haven in de gevangenis. ‘Met kunst laat ik
de jongeren nadenken over wat ze willen, waar hun
talent zit en wie ze zijn. Het werken met beelden is
voor iedereen te begrijpen. Criminelen zijn vaak geen
slechte mensen, maar personen die hun talent verkeerd
aanwenden. Kunst biedt hen nieuwe kansen.’
Buitenstaanders zijn vaak geneigd het verwerkingsproces toe te wijzen aan slachtoffers. Vanzelfsprekend
zijn daders, hoewel crimineel, ook mensen die hun
emoties moeten uiten. De beperkte mogelijkheden tot
ontspanning maken het lastig om binnen de muren van
de gevangenis hun turbulente verleden te verwerken.
Kunst biedt hen een uitweg. Bakermans concludeert:
‘We moeten de maatschappij beschermen tegen criminelen, maar dragen ook de zorg dat mensen goed
vrijkomen.’ ANS
Kijk voor een greep uit de collectie kunstwerken uit het gevang op ANS-Online.nl
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diarium van een
dorpshomo
Op mijn dertiende werd ik voor de laatste keer ‘verliefd’
op een meisje. Dacht ik. Ik zat intussen reeds twee jaar
op school in ‘s-Hertogenbosch en kwam in de buurtbus
(capaciteit: 10 kinderen) een oud klasgenootje van me
tegen. In groep 7 hadden we al een korte, stormachtige
fling, maar toen zette ze me binnen een week aan de
kant voor de grootst mogelijke rotzak uit MK (die later
overigens regelmatig zijn eigen moeder bleek te slaan).
Enfin, we raakten aan de praat en al snel besloot ik dat
ze nog steeds het liefste en mooiste meisje was dat ik
ooit had ontmoet. Ze moest en zou (weer) mijn vriendin worden. Althans, daar probeerde ik mezelf van te
overtuigen.
Thuis aangekomen dook ik direct mijn archieven in, om
alle foto’s van deze heerlijke femme fatale netjes en op
chronologische volgorde naast elkaar uit te stallen. Urenlang keek ik naar haar. Ik fantaseerde over onze bruiloft,
over onze beeldschone kinderen en over onze liefdevolle
verstandhouding. De opwindende momenten, waarbij we
elkaar ruw uitkleedden en hartstochtelijk zoenden, liet ik
bewust achterwege. Geenszins omdat ik homo was, hield
ik mezelf voor, maar omdat ik ‘gewoon’ nog niet klaar
was voor dat hele seksgebeuren. Ik zat veel liever met
mijn neus in de boeken.
Hoewel ik haar niet meer terugzag in de buurtbus,
bleven de foto’s maanden op mijn nachtkastje liggen.
Iedere avond, voor het slapen gaan, bestudeerde ik haar
beeldschone gezicht. Ik bleef hopen dat ik eindelijk een
keer over haar zou dromen en smoorverliefd wakker zou
worden. Tevergeefs, want ik droomde enkel over grote,
stoere jongens uit 6vwo, met vlassige baardjes en beginnend borsthaar. Dergelijke fantasieën over vies mannelijk
zweet bleef ik echter hardhandig wegduwen. Als ik maar
vaak genoeg naar die foto’s keek, zou ik vast wel hetero
blijven/worden. Toch?
Helaas bleef enig resultaat immer uit. Steeds vaker
begon ik me af te vragen of ik ooit nog zou wìllen vrijen
met een meisje. Ik was dol op meisjes, begrijp me niet
verkeerd, maar wat er precies verborgen zat onder al
die schattige rokjes interesseerde me geen reet. Mijn
eeuwigdurende verzet begon dientengevolge langzaam af
te brokkelen. Als zelfs deze dorpse schone mijn hart niet
sneller kon laten kloppen, moèst ik wel van de verkeerde
kant zijn. Slechts een paar weken later werd ik, blijkbaar
uit pure zelfwalging, voor het eerst depressief. In die periode kwam ik ook eindelijk de femme fatale weer tegen
in de buurtbus. Ik glimlachte beschaamd en liep verlegen
op haar af. Na de korte, intense knuffel die volgde, heb ik
haar nooit meer teruggezien.

Het issue Tekst: Pieter van der Lugt en Jozien Wijkhuijs/ Illustratie: Sanne Reckman
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het issue
In deze rubriek staat iedere
maand een ander issue
centraal, waarover de meningen sterk zijn verdeeld.
Deze maand: de eeuwige
strijd over smaak

Stoeien over
Smaak
Het cliché wil dat er over smaak niet te twisten valt. Menig discussie kan met deze dooddoener tot een einde worden gebracht, maar het debat over goede dan wel slechte smaak
is nooit helemaal verstomd. De bezuinigingen op cultuur maken het vraagstuk de laatste
jaren weer relevant. Het is namelijk de vraag of je de uitgesproken smaak van een kleine bepalende groep financieel moet blijven ondersteunen ten koste van culturele voorzieningen
voor de massa.
De zin ‘dit kan mijn vierjarige dochter ook’ zal sinds de heropening van het Stedelijk Museum Amsterdam waarschijnlijk meermaals door de vernieuwde hallen hebben geklonken.
Wanneer het gaat over smaak lopen de emoties hoog op. Hoornen bril-dragend Nederland
stond op zijn achterste benen toen het documentaireprogramma Tegenlicht naar de late
avond dreigde te worden verbannen vanwege een tekort aan kijkers. Het door de elite geminachte, maar veelbekeken Voetbal International wist wel een groot publiek te trekken en
won daardoor vorig jaar overtuigend de Televizierring. Programmamaker en schrijver Bert
van der Veer noemde de winst ‘desastreus’ voor de status van de prijs. Presentator Wilfred
Genee reageerde: ‘Onzin. Als je de meeste stemmen haalt, heb je toch verdiend gewonnen?’ Geldt voor de beoordeling van smaak inderdaad het principe van meeste stemmen
gelden? Of kunnen deskundigen het best vaststellen wat smaak is?

De stelling van deze maand: Over smaakt valt te twisten
Robert Kromhof, kunstenaar en schrijver van het
kunstboek Body or no Body, dat onder andere over
smaak gaat
‘Als je niet meer twist over smaak, verandert kunst
in een consumptiegoed: het is lekker of niet. Als dat
gebeurt, is er geen enkele discussie meer mogelijk.
Over smaak valt te twisten, mits het over gelijkwaardige
kunstwerken en tussen mensen van hetzelfde niveau
gebeurt. Dat kan zowel op hoog als op laag niveau.
‘Het gebied van smaak wordt pas betreden als we voorbij mooi en lelijk kijken, want dat zijn slechts emotieimpulsen. Iemand die niet op de hoogte is, komt niet
veel verder dan deze impulsen, terwijl degene met een
ontwikkelde smaak de kwaliteiten van een werk kan
herkennen en uitleggen. Daarmee wordt meteen de
hiërarchie bepaald tussen de twee beschouwers.
‘Toch zijn er dingen die door iedereen beter worden
geacht. Vanwege de moeilijkheidsgraad vinden we
klassieke muziek van een hoger niveau dan popmuziek,
net zoals we een mens van een hoger niveau schatten
dan een slak. Klassieke muziek blijft daarom ook nu nog
boeien. De tijd bepaalt uiteindelijk wat blijft en verdwijnt, hetgeen wat overleeft is hoge kunst.’

Kees Vuyk, universitair hoofddocent Media- en
Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht
‘Of er goede en slechte voorkeuren zijn weet ik niet,
maar er zijn wel meer en minder ontwikkelde smaken.
Dat maakt dat er over smaak wellicht toch te twisten valt.
‘Een algemene opvatting is niet vast te stellen en op te
leggen. Wel kan afgevraagd worden hoe iemand zijn
smaak heeft gevormd. Zolang de mensheid waarde
hecht aan verfijning zullen de ontwikkelde smaken een
wegwijzer zijn voor hen die hun preferenties nog niet zo
ver hebben ontwikkeld. Niet om ze in de goot te trappen of ze te vertellen hoe het moet, maar om ze uit te
dagen zich te ontwikkelen.
‘Tegenwoordig betekent “over smaak valt niet te
twisten” dat iedereen recht heeft op voorkeur en dat je
daarom nooit een ander van diens ongelijk over smaak
kunt overtuigen. Smaak lijkt nu iemands persoonlijkheid te bepalen, maar naar mijn idee zegt het eigenlijk
alleen iets over de buitenkant en de historisch bepaalde
culturele omstandigheden waarin iemand zijn voorkeuren heeft ontwikkeld. Het laat zien wat iemand van
zichzelf heeft gemaakt vanuit een gegeven talent en niet
wie iemand is.’

ANS-Online.nl
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Dr. Mette Gieskes, docent Kunstgeschiedenis
van de Nieuwste Tijd aan de RU
Twisten over smaak is vitaal. Zonder dispuut zouden
we impliceren dat vaststaat wat kwaliteit is of dat alles
gelijkwaardig is. In tijden van globalisering en cultuurrelativisme beseffen velen zich dat smaak grotendeels
subjectief en cultuurbepaald is, het product van conventies en onuitgesproken afspraken. Toch wordt de
selectie van culturele producten meestal nog overgelaten aan een kleine groep mensen met een verfijnd
onderscheidingsvermogen. Het voordeel van het
gestelde vertrouwen in deze elite is dat goede smaak
minder wordt bepaald door marktwerking, waardoor
mensen niet alleen het vertrouwde en makkelijk
consumeerbare krijgen voorgeschoteld. Dat maakt
passief. Het is echter wel van belang dat deze elite niet
de kans krijgt om de eigen conventies teveel in stand
te houden en vernieuwende impulsen te weren.
In onze cultuur wordt datgene wat vernieuwend, complex en onverwacht is als smaakvol gezien. Dingen die
een kritische en zelfstandige houding vereisen. Dit lijkt
samen te vallen met de eigenschappen die wij tegenwoordig nodig hebben om te slagen, zoals creativiteit
en durf. Zo bezien zou smaak een kwestie van evolutie
zijn: het schikt zich naar de omstandigheden waarin
we moeten overleven. ANS

Voor de Verlichting had alleen de
vorst recht op smaak. Dat is een uitleg van het gezegde dat stamt uit die
tijd: over smaak valt niet te twisten.
Vond de koning een opera niet mooi,
dan was er niemand die dat oordeel betwistte.
De filosofen in de tijd van de Verlichting vielen dit hiërarchische denken
aan. Volgens hen was smaak een
eigenschap die iedereen bezat.
Toch bleef smaak nog lang een klassenaangelegenheid. De gedachte
was dat enkel mensen uit de hogere klassen de luxe bezaten om hun
smaak te cultiveren, waar mensen
uit lagere klassen juist bezig waren
met overleven.

Lijn 1 Tekst: Kiki Kolman en Pleunie de Wild/ Foto: Kiki Kolman/ Illustraties: Mark Vlek de Coningh
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Lijn 1

Reikt het leven van de Nijmeegse student verder dan
collegezaal en bed? ANS neemt de eerste de beste bus,
Brengt de Radboudiaan in beeld en test zijn vakkennis.
Deze maand: Halte Bowlingcentrum.

Dronken Duitsers, sjansende Spanjaarden en ander Erasmusgespuis zijn niet ongewoon op de wekelijkse International Tuesdays in Universiteitscafé Piecken. Een fietshelm op de bar
is dat wel. De Zweedse Rechtenstudente Hannah (26) neemt
haar hoofdbeschermer overal mee naartoe. ‘Naar Zweeds
gebruik draag ik deze bij iedere fietstocht. Dat is soms wel
onhandig. Hij past niet in mijn uitgaanstasje, dus moet ik hem
de hele avond vasthouden.’ Hannah en haar vier multinationale vriendinnen gooien graag shotjes achterover in Piecken.
Het danskot, op loopafstand van de bushalte, is dé plek waar
internationale studenten hun Erasmusbeurs opzuipen.
Volgens de Hongaarse Krisztina (21), valt het met de alcoholconsumptie van de tijdelijke Radboudianen wel mee. ‘Het lijkt
misschien alsof wij bovenmatig veel drinken, maar we hebben gewoon veel feestjes.’ Hannah valt haar studiegenootje
bij: ‘We beginnen de avond met drie biertjes, dan nog wat
mixdrankjes en natuurlijk een aantal shotjes. Dat is toch niet
zo veel?’
De Britse Kate en de Russische Anoushka staan op de
dansvloer met een Amsterdammertje in hun handen. Dat is
voor Anoushka nog een kwestie van wennen. ‘In Rusland ben

ik pullen van een halve liter gewend. De biertjes zijn hier
ontzettend klein.’ ‘Dat is misschien maar beter ook’, grapt hun
Griekse vriendin Alida (22) al nippend van haar drankje. ‘We
moeten nog naar huis fietsen. Een van mijn vriendinnen is al
eens tegen een geparkeerde auto gebotst, dat gaat mij niet
gebeuren.’
Binnen de internationale vriendenkring van de dames blijken
de Italiaanse mannen hun naam als versierders waar te
maken. ‘Een Italiaan uit onze groep ligt iedere avond met een
ander meisje in bed. Om hem te plagen hebben we ons voor
een Halloween-feestje eenmalig omgetoverd tot Gerardo’s
girls, inclusief de bijbehorende sjerpen, kapsels en make-up.’
Hannah vindt kaaskoppen, anders dan hun buitenlandse equivalenten, opvallend galant. ‘Als ik in Zweden met mijn meiden
ga stappen, heb ik het gevoel dat ik hen constant moet beschermen tegen handtastelijke mannen.’ De rest beaamt dit.
Alida: ‘Hier word je meer verbaal benaderd. Alleen jammer
dat dit altijd in het Nederlands gebeurt.’ ANS
Op verzoek van de geïnterviewden zijn hun namen gefingeerd.

IV
T

M

ST

OO

UW

BO

GE

I
TE

US

SI

ER

SM

EG

JW

BOWLINGCENTRU

UN

A
ER

I
ER
EK

KW

ANS-Online.nl
P. 29

Beeldend vermogen
De meiden bepalen snel de criteria voor de foto. ‘We moeten
dronken lijken.’ ‘Laten we gek doen, zodat we gekke Europeanen zijn.’ ‘Dan moeten we wel een beetje tong gebruiken.’ De
keuze voor een blije close-up is al snel gemaakt.
De angst om niet flatteus op de foto te verschijnen levert een
charmantere, maar minder originele foto op. De internationale
allure ten spijt, het tonen van slechts één tong beperkt de score
tot anderhalf cameraatje.

Kennisvragen
Vertaal het woord ‘proost’ in zeven talen.
Anoushka: ‘Pröst! En salute natuurlijk.’
Hannah: ‘Skål. Dat zijn er twee, want dit is zowel Zweeds
als Noors, en het Finse woord is kippis, al kan hölkyn
kölkyn ook.’
Krisztina: ‘In Hongarije zeggen we egèszségedre.’
Alida: ‘En dan nog yamas in het Grieks.’
Met vijf verschillende nationaliteiten in de groep is de
eerste vraag een inkoppertje. Uit de kakofonie aan klanken
valt zeven keer ‘proost’ te ontcijferen. Het eerste breintje is
verdiend.
Bij welke beroemde, Nederlandse voetbalclub
speelde Kermit Erasmus?
Anoushka: ‘We zijn met vijf vrouwen, dit wordt niks.’
Hahhah: ‘Ik heb echt een hekel aan voetbal.’
Alida: ‘Nouja, op een grote tv is het best leuk om te kijken.’
Hoewel hun maandelijkse zakcentje niet vernoemd is naar
de beste man, had een simpele gok naar zijn club de voetballeken niet misstaan. Het juiste antwoord is Feyenoord.
Hoeveel liter pure alcohol drinkt de gemiddelde
Europeaan per jaar?
Kate: ‘Waarschijnlijk zo’n 10 liter.’
Hannah: ‘In Zweden drinken mensen niet zo vaak, maar als
ze drinken doen ze het goed. Ik denk dat het 40 is.’
Anoushka: ‘Dat is wel heel veel. Laten we het op twaalf
liter houden.’

De uitwisselingsprojectjes overschatten het drankgedrag
van hun mede-Europeanen slechts lichtelijk. Het juiste
antwoord is 11 liter. Of deze dichte benadering te wijten is
de grensoverschrijdende identiteit van de groep of aan hun
eigen drankgedrag valt te betwisten. In ieder geval wordt
er een half breintje gescoord.
Wie won dit jaar het Eurovisie Songfestival in
Azerbeidzjan?
Hannah: ‘Dat was Zweden. Ik was die avond op een bruiloft en iedereen deed alleen nog maar dat verschrikkelijke dansje.’
Het was inderdaad de Zweedse Loreen die met haar nummer Euphoria de Nederlandse indianentooi en dansende,
Russische omaatjes in de pan hakte. Kennis van eigen land
levert een breintje op.
Wat zijn de ingrediënten van de typisch Hollandse
hutspot?
Alida: ‘Misschien die lange, witte dingen die jullie hier
eten?’
Hannah: ‘Vast iets met aardappelen.’
Kate: ‘Met een groente. Bloemkool?’
Hannah: ‘Spinazie? Courgette? Wortels?’
Hoewel ook het oranje konijnenlekkers de revue passeert in
deze groentebrij kan aan dit lompe gokwerk geen breintje
worden toegekend. ANS

Klopt als een bus?
De resultaten van deze vragenronde zijn niet grensverleggend.
Vooroordelen over feestforensen lijken alom bevestigd wanneer kennis beperkt blijft tot drank en muziek. Gelukkig zijn dat
precies de gebieden waarop de rest van de avond ook nog kan
worden gescoord. Exact de helft van het maximum is voor de
dames goed genoeg. Zij zullen niet lang malen om de resultaten, want na een paar foute nummertjes en shotjes tequila zijn
ze de verkeerde antwoorden vast snel weer vergeten.
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Restaurant

Ankara

Al 30 jaar het adres voor
Turkse specialiteiten
Vleesgerechten
vegetarische gerechten
pizza's

Afhalen mogelijk
Iedere dag geopend vanaf 17.00 uur

Burg.v.d.Berghstraat 144 Nijmegen 024-3228108

Elke dag (excl. woensdag) Getijdengebed
Maandag 		
LunchmeditatieenHuiskamer
Dinsdag 		
Huiskamer
Woensdag
Taizé en Meet and eat
Do. 13 dec.:
Roze Lunch
14-16 dec.:
Meditatieweekend
www.ru.nl/studentenkerk

www.restaurantankara.nl
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CRYPTO

Deze maand is het doomsday bij de crypto. Volgens de Maya’s is het 21 december gedaan met
de wereld zoals wij die kennen. Hoe denk jij dat de wereld vergaat?

Horizontaal
3. Het gebouw stortte in elkaar toen zijn karakter begon te trillen. (10), 6. De roman van Mulisch leeft korter met Calgon. (7), 7. De snoepreep
van deze kereltjes geeft je energie! (13), 9. Negen levens worden met de eerste letter beschreven in dit rampzalige vers. (10), 11. “Dat zeg ik”,
en hij maakte een foto van een ontploffende ster. (10), 13. Terwijl de bommen je om de oren vliegen eet je op aarde een frietje met pindasaus.
(12), 15. In het huis van een goudvis geniet Halley van zijn maaltijd. (6), 16. Het warmgehouden geldkistje heeft een aandeel in De Ongemakkelijke Waarheid. (14), 17. Verdraaid! Katrina is weer doornat. (7), 18. Dit is de era van het raketje! (7), 19. Deze sport spelen de rijken alleen
als het te warm is. (9)
Verticaal
1. Het is voorbij met deze beweging, want het is te nat. (12), 2. Moeder knikt terwijl ze haar haar verliest op de Engelse spoedeisende hulp.
(12), 4. Wouter ziet zijn favoriete Limburgse biermerk in vlammen opgaan. (8), 5. Dit materiaal is erg prettig, behalve voor je longen. (8), 8.
Deze gele steen staat op springen. (11), 10. We werden ziek vanwege de ketel waarmee het Chinese eten werd bereid. (8), 12. Allerkleinste
deeltje van de zure augurk veroorzaakt 15 verticaal. (8), 14. Help! Door deze noodtoestand kunnen we geen frietjes meer bakken. (10), 15. Het
centrum van Three Mile Island is een tragedie. (8)
OPLOSSING crypto intro-ans
Horizontaal: 2. Eiland, 7. Florida, 11. Koraalrif, 12.
Duikbril, 14. Hitte, 16. Zee, 17. Snorkelen
Verticaal: 1. Hawaï, 2. Evenaar, 3. Strand, 4.
Cocktail, 5. Slippers, 6. Zandkasteel, 8. Parasol,
9. Softijs, 10. Massage, 12. Dolfijn, 13. Terras, 15.
Bikini, 16. Zon.

winnaaR
Winnaar van de vorige crypto is Boy Lankhaar. Wil jij met twee
personen romantisch schaatsen in Triavium? Stuur je oplossing
voor 10 december onder vermelding van naam en telefoonnummer
naar redactie@ans-online.nl.
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Tekst: Silke Spierings en Loes de Veth
Foto: Nout van Deijck

Wie: Sjoerd (23), vierdejaars Rechten
Wat: goedheiligman met grove grappen
Waar: bij stoute studieverenigingen

Hoe heilig ben je zelf?
‘Sinterklaas gaat natuurlijk nooit op stap zonder een aantal borreltjes. Alle drank
gaat door een rietje, anders wordt de baard ontzettend vies. Jenever werkt het
best. Het is kleurloos, plakt niet en heeft direct effect.

Wat maakt jou een goed heiligman?

‘Aan het eind van de avond ben ik behoorlijk wankel, net als mijn staf. Ooit

‘De studenten voor wie ik optreed, verwachten de traditionele Sinterklaas die ze

gebruikten we hem tijdens het dansen als paal. Hij was niet goed in elkaar ge-

kennen van vroeger. Daar hoort de juiste schmink bij, net als een setje nepwenk-

schroefd en verboog langzaam in een soort L-vorm. Toen moest ik ondersteund

brauwen, een leesbril en een lage stem. Bij binnenkomst kijk ik een keer streng

door mijn Pieten naar huis strompelen.’

om me heen en vervolgens ga ik al hijgend en steunend zitten. Na deze klassieke
entree is het de kunst om het publiek te verrassen met harde en droge grappen.

Blijft er nog wel iets over van je pak?

‘Wanneer iemand bijvoorbeeld bij me op schoot komt zitten en hij is echt zwaar,

‘Het eerste jaar heb ik het erg bont gemaakt. Mensen stapten op mijn gewaad,

dan waarschuw ik: “Pas je wel een beetje op de zak van Sinterklaas?” Ontzettend

mijn handschoenen werden smerig en de ring was ik kwijt. Gelukkig heb ik een

plat, maar op het heerlijk avondje des te beter.’

espressoapparaat, met de stoomfunctie kreeg ik de mantel de volgende dag
nog een beetje schoon. Toch lever je dan een baard vol bier in en hoop je dat ze

Wie heb je het liefst op je knie?

er in de winkel niets van zeggen.

‘Uiteraard Mark Rutte, dat blijft toch een klein kereltje. Ik zou hem wel eens willen

‘Afgelopen jaar vroeg de verhuurder bij het controleren van het pak of Sinter-

vragen hoe hij zulke idiote maatregelen bedenkt. Hetzelfde geldt voor Halbe

klaas honger had de vorige nacht. Hij liet me de baard zien, de stukken kroket

Zijlstra met z’n jongetjesgezicht. Die twee horen gewoon bij Sinterklaas op schoot.

zaten er nog in.’ ANS

‘Een mooie vrouw? Nee, dat is een andere zaak. De Sint gedijt het beste als
leslezer en dat kan alleen bij iemand die echt stout is geweest.’

Met dank aan de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen.

