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Er bestaat een aanzienlijke kans dat je zojuist de ANS uit de 
gele bak hebt geraapt omdat je wilt weten waarom er een 
groot cijfer op de cover staat. Wel, in artikel 7.56 van de Wet 
op het Hoger Onderwijs staat met heel veel woorden dat de 
studenteninstroom van studies aan banden mag worden ge-
legd als daar reden voor is. Juist, een numerus fixus dus, die 
studenten moet behoeden voor een bestaan als WW-trekker. 

Gerard Meijer, collegevoorzitter van de RU, heeft zo zijn eigen 
ideeën over studies die je niet over de rode loper naar een 
baan leiden. In het interview dat ANS deze maand met hem 
heeft pleit hij voor het verleggen van grenzen. Waarom zou je 
een kleine, niet rendabele studie blijven aanbieden in Neder-
land als je deze ook in het buitenland kunt volgen? Hannover 
is immers om de hoek.

Een nobel streven, we leven in een vrij Europa en als je een 
studie als Hongaars bij de Oosterburen gaat studeren leer je 
ook nog eens twee talen. De opmerking van Meijer legt ook 
de visie van veel hoge piefen in het hoger onderwijs mooi 
bloot. Studies moeten rendabel blijven en met elkaar concur-
reren op het gebied van baanperspectief. Het is niet voor 
niets dat kleine talenstudies op veel universiteiten in Neder-
land worden afgeschaft. Niet alle studies zijn echter langs de 
bètameetlat te leggen. Als het gaat om de arbeidsmarkt en 
het binnenhengelen van subsidies voeren kleine talenstudies 
sowieso een ongelijke strijd. 

Ach, arbeidsmarkt, studeren over de grens, waar maken we 
ons ook druk om? Dat cijfer had helemaal niks te maken met 
hoger onderwijs. Een 7.56 geven studenten aan het Nijmeeg-
se uitgaansleven. Café Samson is met grote afstand gekozen 
als favoriete Nijmeegse kroeg voor studenten. Los gaan doen 
we het liefst in De Drie Gezusters. Wat we verder van het 
Nijmeegse uitgaansleven vinden: ‘Wil je lekker de commerci-
ele kut uithangen dan is er meer dan genoeg keus, al zijn er 
zeker ook genoeg andere tenten.’

Wij gaan lekker de commerciële kut uithangen. Fijne zomer.
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Op de hoogte blijven van al 
het studentennieuws?

Check dan 
www.ans-online.nl, volg ons 
op twitter of like de ANS-
pagina op Facebook

Klantenbinding 
Het is ons nog steeds niet helemaal duidelijk. Is er dit 
jaar echt zoveel gebeurd in De Refter of vangen we als 
vaste klanten gewoon iedere scheet uit de eetkeet op? De 
berichten bleven zich maar opstapelen, zoals de situatie 
rond COPPERSKY. De band zou de Nijmeegse Popronde 
in De Refter inluiden, maar werd al bij de soundcheck 
gesommeerd haar kunstje in het Cultuurcafé te vertonen. 
Het gitaarspel bleek toch iets te storend voor de gevoe-
lige oortjes van etende studenten. Vervolgens was er de 
WE CANTEEN-proefweek, paardenvlees, het rapport van 
de USR, daaropvolgend de prijsverlagingen en ook nog 
eens de toevoeging van smaak aan de gerechten. Wat 
krijgen we volgend jaar? Een gratis mini-radbot bij de 
aanschaf van 2 basismenu’s? ANS

Heel goed nieuws 
Nauwelijks waren we bijgekomen van de Olympische 
Spelen of VOX kwam als een ware Epke Zonderland 
vanachter het slotje gevlogen. Onze conculega’s van 
Comenius 6 werden anderhalf jaar lang in een houd-
greep gehouden door de communicatieafdeling van de 
RU. Sinds augustus mogen ze weer zelf beslissen over 
welk bosdier ze tweetten. En verhip! Het nieuwe Voxweb 
was amper in de lucht of de langstudeerboete werd door 
Rutte en Samsom teruggetrokken. Stomverbaasd keken 
we elkaar op kantoor aan. Binnen twee maanden waren 
de twee maatregelen waar we jarenlang liters inkt en 
meterslange webpagina’s aan hadden besteed van tafel. 
Politici die het licht zien: hoera! Reden om voor de eerste 
keer AKKUbiertjes tot ons te nemen, leek ons zo.

Kom op nou
Laten we hopen dat we op deze plek volgend jaar weer 
zo’n goednieuwsshow af kunnen steken. Misschien wil 
het College van Bestuur daarmee een handje helpen 
door in september die vermaledijde intensivering eens 
af te schaffen. Kom op nou, studenten willen het niet, 
docenten willen het niet, jullie willen het zelf eigenlijk 
ook niet. Geef gewoon toe dat je fout bent geweest en 
kap ermee. Armstrong kon het immers ook. Of Jet, kun 
jij niet dat leenstelsel van je aan de wilgen hangen? Ah, 
toe? Dan halen we alle clownphotoshops van ANS-Online 
af, beloofd.

Een grote naam
Anna Drijver, Selah Sue, Gerard Ekdom, Sef. Zomaar wat 
namen van mensen wiens managers dit jaar platgebeld 
zijn door zeurend ANS-volk. De boodschap was vaak 
hetzelfde: ‘Anna heeft het deze maand heel erg druk. 
Als jullie het <vul hier datum naar keuze in> nog eens 
proberen, kunnen we misschien iets regelen.’ Beste ma-
nagers van Nederland, wees eens duidelijk. Wij kunnen 
best tegen een stootje. Zeg gerust dat we in de stront 
kunnen zakken met onze wannabe-journalistiek als jullie 
dat vinden en neem een voorbeeld aan Youp van ‘t Hek, 
die we deze maand voor het Issue wilden interviewen: 
‘Las de vragen en vond ze zo saai en stomvervelend dat 
ik een beurt oversla. Succes.’
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ExcELLENT 
pRijSkAARTjE
Het Nederlands hoger onderwijs moet meedraaien in de internationale top. Om dit 

te bekostigen wil minister Jet Bussenmaker het collegegeld voor topopleidingen 

fors verhogen. De student moet dus de rekening voor excellentie betalen. Is 

dit terecht?

9000 euro collegegeld per jaar: het lijkt bizar, maar als het 
aan het kabinet ligt wordt dit mogelijk voor Nederlandse 
topopleidingen. De wet Kwaliteit in Verscheidenheid regelt 
onder meer dat excellente opleidingen vijf keer het wettelijk 
collegegeld mogen vragen. De Tweede Kamer heeft hier al 
mee ingestemd. 
Nederland telt momenteel acht topopleidingen voor de crème 
de la crème der studenten. Een goede zaak, want dit draagt 
bij aan onze kenniseconomie en creëert een mogelijkheid 
voor talenten die meer uitdaging zoeken dan de gemiddelde 
universitaire opleiding hen biedt. Aan die studies hangt echter 
een flink prijskaartje. De regering wil niet voor deze rekening 
opdraaien en laat daarom de student betalen. Opleidingen van 
hoog niveau dreigen minder toegankelijk te worden en topstu-
denten worden de schulden ingejaagd. Heiligt in dit geval het 
doel de middelen?

Neusje van de zalm
Elke zes jaar trekt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieor-
ganisatie (NVAO) langs alle hoger onderwijsinstellingen in 
Nederland om de kwaliteit van opleidingen te beoordelen. 
Sinds kort mogen zij ook het keurmerk ‘excellent’ toekennen. 
Stephan van Galen, coördinator van het accreditatiestelsel 
bij de NVAO, licht toe: ‘Een opleiding is excellent wanneer zij 
systematisch en over de volle breedte ver uitsteekt boven de 
gangbare kwaliteit en zich op nationaal of internationaal niveau 
een voorbeeld toont. Dat is een strenge eis, niet voor niets 
wordt deze beoordeling zo weinig toegekend.’ 
Momenteel mogen slechts een master in Groningen en 
enkele masters in Leiden met de eer strijken. Voor de zomer 
zullen nog twee studies zich bij dit lijstje voegen. Waarom 
heeft Nederland excellentie nodig? ‘Dit is van belang om in 
de internationale competitie van kenniseconomieën mee te 
blijven doen’, aldus Frans van Vught van het Center for Higher 
Education Policy Studies. Nederland staat op dit moment al 

hoog in de internationale rankings, het algemene onderwijsni-
veau is dan ook goed. De kwaliteiten van de Nederlandse top-
studenten lopen echter achter op die van hun tegenhangers 
in de rest van de wereld, zo bleek uit een onderzoek van het 
Centraal Planbureau uit 2007. De Nederlandse politici willen 
hier verandering in brengen. Michiel Rog, Tweede Kamerlid 
voor het CDA: ‘De beste opleidingen moeten zich kunnen 
onderscheiden om de kenniseconomie veilig te stellen. Dat is 
in het algemeen Nederlands belang.’

Toegang ontzegd
Dat klinkt veelbelovend, maar zoals het er nu naar uitziet wordt 
de student slachtoffer van dit initiatief. Een maximaal col-
legegeld van 9000 euro is belachelijk hoog. De uitmuntende 
student wordt zo gedwongen een hoge schuld op te bouwen 
als zij haar ambities wil nastreven. 
Daarnaast valt te verwachten dat hogere collegegelden stu-
denten afschrikken en zo de toegankelijkheid van de topop-
leidingen schaden. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de 
SP: ‘Er zal een tweedeling ontstaan tussen gewone studenten 
voor wie deze opleidingen onbetaalbaar worden en studenten 
die toevallig het geluk hebben dat hun ouders bijlappen.’ Paul 
van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66, sluit zich hierbij aan. 
‘We moeten selecteren op talent, niet op financiële middelen.’ 
Toegankelijkheid zal zeker in het geding komen als het aantal 
excellente studies toeneemt, waardoor er minder opleidingen 
tegen wettelijke bedragen worden aangeboden. Dit zou zeer 
kwalijk zijn indien op die wijze de ‘goedkope’ variant binnen 
een vakgebied volledig verdwijnt. Van Meenen is hier bang 
voor. ‘Nu de kosten van excellentie kunnen worden betaald 
door middel van collegegelden, bestaat er het risico dat meer 
studies hierop inzetten.’ Van Vught bevestigt dat universiteiten 
dit zullen najagen: ‘Zij streven altijd naar een betere reputatie, 
om die reden willen zij graag kunnen zeggen dat ze excel-
lente opleidingen aanbieden.’ 
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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.

‘Ik wil een toost uitbrengen’, zei oom Gijs. Hij was 
opgestaan en stond wankel aan het hoofd van de tafel, 
een wijnglas in zijn hand. Langzaam verstomden de 
gesprekken en legden de aanwezigen hun bestek neer. 
Alleen oma bleef stug haar soep naar binnen lepelen, 
haar geslurp af en toe onderbrekend voor een boertje in 
haar vuist.
‘Bedankt dat jullie er vanavond allemaal zijn.’ 
‘Jij trakteert’, riep één van de neven.
Er werd gelachen.
‘Vijfenvijftig ben ik geworden, a hell of an age. In die tijd 
heb ik heel wat opgebouwd. Niet alleen zakelijk.’ 
Toch volgde nu eerst een lange opsomming van zijn 
werkende leven. Ola kwam voorbij (oom Gijs zou het 
raketijsje hebben uitgevonden), Shell en Albert Heijn. Ik 
keek naar Boudewijn die zijn vaders toespraak afwezig 
uitzat. Hij zag er fris uit. Zijn haar was geknipt en hij 
droeg een lichtgrijs pak over een wit overhemd. Niets 
verried dat hij vannacht nog in een club platen had staan 
draaien. Hij speelde met het peper-en-zoutstel. Dat 
herinnerde me aan onze kindertijd. Toen schroefden we 
in restaurants de doppen van de vaatjes en wachtten we 
met rode hoofden van ingehouden plezier tot iemand de 
inhoud nietsvermoedend over zijn maaltijd zou gooien.
‘Maar ik wil het niet over mezelf hebben’, zei Gijs. ‘Ik wil 
juist de nieuwe generatie in de spotlight zetten. Het aan-
stormend talent dat van morgen iets groots gaat maken.’ 
Zijn stem brak een beetje. Ontroerd door zijn eigen woor-
den hief hij zijn glas. ‘Elske, cum laude afgestudeerd en 
nu aan het werk bij een gerenommeerd internetbureau.’ 
Het glas schoot naar voren, wijn klotste over de rand. 
Ik wilde zeggen dat het wel meeviel met dat gerenom-
meerde maar wist zo snel niet hoe.
‘En natuurlijk Boudewijn’, vervolgde Gijs gedragen, ‘the 
apple of my eye.’
Boudewijn ging rechtop zitten, hij zette het peper-en-
zoutstel terug.
‘Van jou durf ik te beweren dat je mijn bescheiden suc-
cessen niet alleen evenaart, maar zelfs overtreft.’
Eén van de neven gniffelde en de tante die naast oma zat 
snoot omzichtig haar neus. Het begon me plotseling te 
dagen dat meer familieleden afwisten van Boudewijns dj-
carrière. Mogelijk was oom Gijs zelfs de enige die er geen 
benul van had. Dat maakte de vertoning van het ene op 
het andere moment pijnlijk. Hij hield het glas nog steeds 
in de lucht, een glimlach op zijn gladgeschoren gezicht. 
We zijn allemaal kinderen geworden, dacht ik, die kijken 
hoe een man met grote argeloosheid over de tafel reikt 
om bij het zout te kunnen.

ExcELLENT 
pRijSkAARTjE

Leren is profiteren
Het idee om studenten voor de kosten van excellentie op te 
laten draaien steunt op het profijtbeginsel. ‘Excellente studenten 
krijgen de mogelijkheid intensiever onderwijs te volgen, dat 
biedt hen een groot voordeel’, vindt Rog. ‘Kwaliteitsverhoging 
kost geld en deze lasten moet de universiteit op de student kun-
nen verhalen.’ Rog is dan ook voorstander van een verhoging, 
het zij met een maximum van twee keer het wettelijk tarief.  
De vraag is in hoeverre de topstudent daadwerkelijk profi-
teert. Het volgen van intensievere colleges, gegeven door 
hooggewaardeerde docenten, heeft natuurlijk een duidelijke 
meerwaarde. Toch hoeft dit niet per se te leiden tot toekomstig 
financieel voordeel. ‘Het is nog niet onderzocht of het volgen 
van een studie van extra hoog niveau leidt tot meer kansen 
op de arbeidsmarkt’, aldus Van Galen. Bovendien kunnen 
opleidingen inhoudelijk wel van zeer hoog niveau zijn, maar 
dan moet bij de werkgever wel bekend zijn wat het predicaat 
‘excellent’ betekent. ‘Omdat het label pas zo kort bestaat, zal het 
zijn reputatie internationaal nog moeten bewijzen.’ 
Bij prestigieuze universiteiten als Harvard en Oxford is de 
baangarantie automatisch hoog. Het valt sterk te betwijfelen of 
Nederlandse opleidingen ooit eenzelfde status kunnen krijgen. 
‘De reputaties van die instellingen zijn nou eenmaal beter dan 
bijvoorbeeld die van de Radboud Universiteit’, aldus Van Vught. 
‘Nederlandse universiteiten horen bij de beste ter wereld, maar 
we moeten niet denken dat zij nu al op het allerhoogste niveau 
kunnen functioneren.’ 
Zonder duidelijkheid over de werkelijke voordelen van het 
afstuderen aan een excellente opleiding is het verhogen van 
collegegelden voorbarig. De student loopt zo risico op een 
hogere studieschuld zonder zekerheid dat dit zich uitein-
delijk terugbetaalt. Het kabinet laat studenten onterecht op-
draaien voor haar eigen ambities. Het doel van excellentie is 
bewonderenswaardig, maar de student zou nooit als middel 
mogen dienen. ANS
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VOORkEuREN 
VAN EEN 
VOORZiTTER

Het eerste jaar van collegevoorzitter Gerard Meijer zit er bijna op. Hoe denkt hij 
over studenten en de universiteit? ‘Ik ben hier niet gekomen om de boel op z’n 

kop te zetten.’ 

‘Om half zes moet ik weer in het Huygensgebouw zijn jon-
gens.’ Gerard Meijer (51) maakt na krap een half uur inter-
viewen duidelijk dat hij op tijd staat. De collegevoorzitter van 
de Radboud Universiteit heeft het tien dagen voor aanvang 
van het lustrum druk. 
Het is een lustrum waar hij tijdens de voorgaande dertig 
minuten met trots over spreekt. De RU wist met de Duitse 
bondskanselier Angela Merkel en de Nederlandse topwe-
tenschapper Robbert Dijkgraaf twee internationale zwaarge-
wichten aan te trekken. ‘Het feit dat zij zich met een eredoc-
toraat aan de universiteit willen verbinden is heel goed voor 
de reputatie van de RU.’   
Laat reputatie het punt zijn waarvan Meijer denkt dat de uni-
versiteit beter verdient. Sinds hij van een functie als directeur 
van het prestigieuze Fritz Haber Institut der Max-Planck-Ge-
sellschaft in Berlijn overstapte naar de RU hamert hij erop dat 
de universiteit trotser mag zijn op wat er wordt gepresteerd. 
‘Als je naar de getallen kijkt, het aantal winnaars van de Spi-
nozaprijs, het oordeel dat studenten geven aan het onderwijs 
en de onderzoeksbeurzen die onderzoekers binnenhalen, 
dan doen we echt mee aan de top. Ik vind dat we dat ook 
best naar buiten duidelijk mogen maken.’ 
Behalve het imago geeft Meijer aan geen rigoureuze veran-
deringen te willen doorvoeren als voorzitter, hij is immers 
niet naar Nijmegen gekomen ‘om de boel op z’n kop te 
zetten’. Wat wil de collegevoorzitter wel? Vijf stellingen over 
de visie van Gerard Meijer op studenten, onderwijs en de 
Radboud Universiteit.

1. STuDENTEN MOETEN wETEN wIE DE VOOrzIT-
TEr VAN DE uNIVErSITEIT IS.
‘Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat hun mentor of studiecoör-
dinator belangrijker is voor studenten. Het is goed dat de 

voorzitter en het College van Bestuur weten wat er onder 
studenten leeft, maar van dat College moeten studenten niet 
zoveel horen.’ 

u vindt het dus niet belangrijk om uw gezicht te laten 
zien op de campus?
‘Jawel, dat doe ik echter niet zodat studenten weten wie de 
voorzitter is, maar omdat ik zo studenten leer kennen en wil 
weten wat hun wensen zijn.’  

2. DE uNIVErSITEIT MOET MEEr STuDENTEN AAN-
TrEKKEN.
‘De RU moet beter worden, niet groter, dat is al jaren de 
norm. Het streven naar groei is een gek streven. Waarom zou 
je dat willen? We zouden wel meer instroom van internatio-
nale studenten kunnen gebruiken en als we van achttien-
duizend studenten stijgen naar twintigduizend is dat prima, 
maar je moet vooral de kwaliteit garanderen. Dat doe je door 
goede interactie tussen docenten en studenten en het aan-
trekken van goede onderzoekers. Daar valt of staat het mee.’

u stelt dat de reputatie van de universiteit achterblijft 
bij de prestaties. Kan de universiteit streven naar een 
betere reputatie op bijvoorbeeld wereldwijde ranglijs-
ten over de reputatie als de omvang hetzelfde blijft?
Stellig: ‘Op die ranglijsten moeten we ons niet blindstaren. 
Die kunnen vaak verschillend geïnterpreteerd worden en 
daar zie je heel gekke dingen in. Als de lijsten de werkelijk-
heid weerspiegelen zullen we de komende jaren stijgen 
op de lijsten. Zo niet, dan is de kans groot dat de lijsten de 
werkelijkheid niet weerspiegelen. 
‘Als je echt wilt kijken naar de kwaliteit van het onderwijs en 
onderzoek dan moet je dat vragen aan studenten en andere 
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onderzoekers, bijvoorbeeld tijdens de onderzoeksvisita-
ties. Dat zijn de beoordelingen die tellen en we moeten 
zorgen dat we daarop sterk scoren.

Als de ru een persbericht de deur uit doet als het 
is gestegen op de lijsten is er opeens geen twijfel. 
De ranglijsten lijken een grotere maatschappelijke 
invloed te hebben dan onderzoeksvisitaties.
‘Dat weet ik niet, maar als je op Harvard zit weet je van 
tevoren dat de universiteit op de eerste plaats gaat komen 
van welke ranglijst dan ook. Is de studie daar zoveel beter? 
Ik betwijfel het.’
‘Het feit dat ze vaak veelal de reputatie als zwaarwegend 
beoordelingscriteria meenemen is een probleem, want 
je moet naar onderwijs en onderzoek kijken. Wij kijken in 
ieder geval niet alleen naar de ranglijsten.’ 

3. DE PrESTATIEAFSPrAKEN MET HET MINISTE-
rIE zIjN EEN NOODzAKELIjK KwAAD.
‘Kijk, de overheid moet verantwoorden waaraan het geld 
wordt uitgegeven. Bovendien zijn de gemaakte afspraken 
zeer realistisch en haalbaar. Ik denk dat het iets is wat bij 
deze tijd hoort en past. Het is niet meer te verdedigen om 
aan het eind van het eerste jaar slechts 40 procent van het 
totaal aantal studenten over te hebben. Dat is een zeer 
inefficiënte besteding van de financiële middelen en een 
verspild jaar voor studenten. Dat verander je niet door de 
lat lager te leggen, maar door intensiever contact te heb-
ben met studenten en ze bij de les te houden.’

u doelt op het bindend studieadvies en de onderwijs-
intensivering. Toch kun je je afvragen of dergelijke 
maatregelen er ook gekomen waren als de universi-
teit de prestatieafspraken niet had gemaakt.
‘Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, zeker omdat de afspra-
ken voor mijn tijd op de universiteit zijn gemaakt. Het is in 
ieder geval zo dat de onderwijsintensivering past in het 
beleid dat we zelf graag willen voeren. Ik denk dat we daar 
in Nijmegen de goede weg mee hebben ingezet.’

4. STuDENTEN MOGEN DE rADbOuD uNIVErSI-
TEIT bEST EEN SCHOOL NOEMEN.
‘Ik denk dat een universiteit iets heel anders is dan een 
school. Je mag het zo noemen, maar het is niet juist.’

Hoe komt het dat studenten dat toch steeds vaker 
doen?
‘Het ligt voor de hand dat door verschillende maatregelen 
het geheel schoolser wordt en dat is dat ook zo. Studeren is 
minder vrijblijvend geworden. Dat is de tijdsgeest, maar ik 
denk niet dat het per se fout is. Natuurlijk moet je je als stu-
dent kunnen ontplooien naast je studie, maar men mag ook 
verwachten dat er wordt gewerkt. Dat gebeurt door afspra-
ken te maken tussen onderwijsinstellingen en studenten en 
dat is volgens mij nog ver verwijderd van een echte school.’
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Molenstraat 99, Nijmegen (naast Café De Tempelier) · 024 323 26 98 · nijmegen@pinoccio.nl

Een 3-gangen studentenmenu voor een tientje! 
- Deze actie is geldig t/m 30 september 2013 en niet geldig i.c.m. andere acties.
- Deze actie is niet geldig tijdens feestdagen en de vierdaagse van Nijmegen.

SPECIAAL VOOR STUDENTEN...

ETEN VOOR 
EEN TIENTJE! Kijk voor meer informatie 

over deze actie en het menu 
op www.pinoccio.nl of kom 
binnen.

MAANDELIJKS 
WISSELEND

STUDENTEN
MENU € 10,-



Interview Gerard Meijer
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Geen academie, maar onderwijsinstelling. wat is het 
verschil?
‘Het is maar net hoe mensen erin staan. Volgens mij is er 
genoeg academische vrijheid. Je mag nog steeds vier of vijf 
jaar over je bachelor doen, dat hoeft niet in drie jaar.
‘Feit is wel dat een foute keuze harder wordt afgestraft, 
daarom moeten scholieren zich afvragen welke studie ze 
willen doen en daar past een betere communicatie bij. Een 
trend die je waarschijnlijk ook gaat zien is dat studenten 
zich gaan afvragen wat ze met de studie kunnen. Dus daarin 
is het wel een verandering.’

Moeten universiteiten studenten daarin sturen door 
bijvoorbeeld kleine studies met weinig baanperspec-
tief te schrappen?
‘Als een studie geen nieuwe aanwas heeft, dan heeft het 
weinig zin om er mee door te gaan. Je moet alleen goed 
kijken wat je doet met de zogenaamde unica, de opleidin-
gen die maar op één locatie in Nederland worden gegeven. 
Als je daarmee ophoudt heeft dat grotere gevolgen en daar 
moet je voorzichtig mee zijn.’

Dus u bent geen voorstander van het feit dat studies 
als Hongaars en Fins worden geschrapt?
‘Natuurlijk moet je eerst kijken of je het in Nederland kunt 
blijven aanbieden, maar hier gaat het over de kleine talen 

en die hebben een zeer kleine instroom in Nederland. We 
leven in Europa, waarom zou je zo’n studie in Nederland 
blijven aanbieden als je het ook in Hannover kunt studeren?’

5. HET DIGITAAL AANbIEDEN VAN ONDErwIjS 
HEEFT DE TOEKOMST AAN DE ru.
‘Er zijn twee zaken die je hierin moet onderscheiden. Met 
weblectures (colleges die worden opgenomen en die je 
later kunt terugkijken, red.) is geëxperimenteerd bij FNWI. 
Daaruit blijkt dat studenten niet wegblijven bij het college 
en dat is precies wat we willen. Studenten kijken colleges 
terug als voorbereiding op het tentamen. We zullen de 
infrastructuur op orde brengen en het op grote schaal 
inzetten, opdat de faculteiten kunnen beslissen of ze mee 
willen doen.
‘Daarnaast zijn er de Massive Online Open Courses, 
MOOC’s (colleges en cursussen die alleen online worden 
gegeven, red.) en dat is iets heel anders. Zijn wij als univer-
siteit groot genoeg om dat te kunnen en willen? Misschien 
niet.

Nu wellicht niet, maar in de toekomst. Het is een 
ideaal pr-instrument.
‘Het is inderdaad de vraag hoe je het wilt gebruiken. Wil 
je echt opleidingen aanbieden of het gebruiken als pr-
instrument? Ik ben benieuwd naar de ontwikkeling, maar 
het lijkt me niet verstandig om daar als universiteit groot 
op in te zetten.’

wel op kleine schaal?
‘Wat je kunt doen is de opleidingen of colleges waar je 
heel speciaal en uniek in bent te gebruiken als MOOC. 
Dat is zeker een optie en daar denken we over na, maar 
volgens mij kan de MOOC nooit het echte contactonder-
wijs vervangen.’ ANS

‘We leven in Europa, waarom 
zou je zo’n studie in Nederland 
blijven aanbieden als je het ook 

in Hannover kunt studeren?’
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Adverteren? Kijk op ANS-Online.nl
P. 10

ANSjES
Een Ansje mag maximaal 35 woorden bevatten en kost 5 

euro voor studenten en 10 euro voor externen. De waar-

de van de aangeboden goederen mag de 900 euro niet 

te boven gaan. Mail naar: stichtingmultimedia@gmail.com

De Stichting Ontspanning en Recreatie Nijmegen zoekt 

(in het bijzonder mannelijke) vrijwilligers voor het 

begeleiden van kinderkampen voor kinderen die een 

extra week vakantie goed kunnen gebruiken. 

Interesse? Mail (martijn.goudbeek@gmail.com) of bel 

(06-43873745) met Martijn.

Goed voorbereid voor de laatste keer dit jaar de tenta-

menzaal in? Of op zoek naar een  examencadeau? Geef 

een goede start cadeau met een cadeaupakket van 

studiecadeaus.nl! 

Studiecadeaus.nl: hét cadeaupakket voor studerend 

Nederland!
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Tekst: Ellen Fooij en Anne Smeets/ Foto: Kiki Kolman Het Laatste Oordeel
P. 11

hET 
LAAT
STE
OOR
DEEL

Tien minuten na de geplande aanvang van het college komt Maurice Vergeer 
gehaast binnen. Hij kijkt vrolijk rond en wiebelt zijn wenkbrauwen naar een paar 
bekende gezichten in het publiek. ‘Sorry dat ik er de vorige keer niet was, maar 
ik had iets verkeerds gegeten en moest constant op en neer rennen naar de wc.’ 
Onverstoord door deze smakelijke opening kletst het publiek lekker door. De 
studenten lijken geen zin te hebben in het college en slechts een enkeling pakt 
braaf een collegeblok. Vandaag gaat het college over de opkomst van commerciële 
zenders op de Nederlandse televisie. De docent is duidelijk in een nostalgische bui 
en vraagt wie er als kind Duits heeft geleerd van de tv. Als niemand antwoord geeft, 
praat hij opgetogen door over vroeger, toen er alleen nog Nederland 1, 2 en wat 
Duitse zenders waren. Ondanks het enthousiasme van Vergeer wordt de zaal er niet 
stiller op. De meeste studenten zijn meer van de nieuwe media en steken al hun 
aandacht in laptop en telefoon. Een aantal tweedejaars vooraan lijkt niet te besef-
fen dat het college al volop bezig is en speelt luidruchtig kletsend Lingo. Als één 
studente toch ‘actief’ probeert mee te doen en de PowerPoint tracht vast te leggen, 
wordt dit meteen door Vergeer ontmoedigd. ‘Je hoeft dit niet te fotograferen met 
je iPad.’ Wanneer studenten later op andere manieren aantekeningen proberen te 
maken, worden ze hierop aangesproken door de communicatiewetenschapper: ‘Ik 
zie dat er nog steeds mensen zitten te pennen, maar dat is nergens voor nodig. Ik 
zet het straks allemaal op BlackBoard.’
Ondanks de verwoede pogingen van de docent om een lopend verhaal te houden, 
is zijn manier van doceren erg chaotisch. Hij wijdt diverse keren uit over irrelevante 
zaken, zoals de werking van glasvezel. ‘Dat is allemaal veel te technisch’, zegt hij 
dan, om vervolgens vijf minuten door te gaan over de techniek. Als er even later 
een telefoon rinkelt, blijkt deze van Vergeer zelf te zijn. Even krijgt hij de onver-
deelde aandacht. ‘Oh, die had ik ook wel uit kunnen zetten,’ mompelt hij terwijl hij 
uitgebreid de tijd neemt om zijn telefoon op stilstand te zetten. De manier waarop 
hij uitleg geeft, bevestigt zijn ongestructureerde manier van doceren. Af en toe raakt 
hij de draad helemaal kwijt. ‘Ik zit te denken … Nou ja, laat maar’, zegt hij. Na een 
kleine pauze in zijn verhaal doet hij weer een poging die op te pakken.
In het laatste half uur probeert de docent de studenten te entertainen door filmpjes 
te tonen. Hij begint met een filmpje dat de allereerste nieuwsuitzending van RTL 
Véronique, Neerlands eerste commerciële zender, toont. Vergeer danst mee met het 
intromuziekje van het nieuws, en beeldt daarna als een soort doventolk de nieuws-
berichten uit. Zijn imitatiekunst komt later nogmaals goed van pas. Voor de studenten 
die niet meer weten hoe een inbelmodem klinkt, doet hij het geluid met plezier 
na. Ondanks deze pogingen om het leuk te houden, lijkt ook Vergeer het drie uur 
durende college aan de lange kant te vinden. Hij kijkt opgelucht als de studenten vijf 
minuten voor tijd met een hoop kabaal hun tas inpakken en de collegezaal verlaten.

Het Laatste Oordeel der Studenten
‘Meh’, vat een student dit college samen. De studenten vinden dat het college 
langzaam op gang komt en te lang duurt. Het is moeilijk om langer dan twintig mi-
nuten de aandacht erbij te houden. Dit komt mede door de langdradigheid van het 
college. ‘Ga wat sneller door de stof heen’ en ‘kom wat meer to the point’, geeft een 
student als tip. Toch zijn ze niet helemaal negatief, de tweedejaars beschrijven hem 
als ‘chaotisch’, maar ‘enthousiast’ en ‘geïnteresseerd in zijn vak’. Ze zijn zich bewust 
van Vergeers inzet: ‘Hij doet wel zijn best!’ Een kwalitatief goed college vereist, 
helaas voor Vergeer, echter meer dan alleen goede zin. ANS

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.

studie:
Communicatiewetenschap 

college:
Massamedia als maatschappelijke instituties
14 mei, 12.45u – 15.30u, TvA 4.00.05

docent:
Dr. M.R.M. Vergeer

uitstraling:
Nostalgische chaoot

publiek:
Babbelende bachelorstudenten

inhoud:
‘Hoef je niet over te schrijven, komt wel 
op Blackboard’

eindcijfer:
4,5



De kroegenquête Tekst: Mickey Steijaert en Hendrieke Vossebeld
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NijmEEgSE 
NAchTbRAkERS

Welk café kies je voor een eerste date en in welke bar wordt het meeste gekotst? 

ANS legde 710 Radboudianen de kroegenquête voor en achterhaalde wat ze van het 

Nijmeegse uitgaansleven vinden. ‘wil je lekker de commerciële kut uithangen, 
dan is er meer dan genoeg keus, al zijn er zeker ook genoeg andere tenten.’

Kotsen over de kroegeigenaar  
Als je knalbezopen studenten wil vermij-
den kun je De Drie Gezusters beter links 
laten liggen. Voor de 22 respondenten die 
aangeven meer dan zestien glazen alcohol 
achterover te gieten per avond, steekt dit 
danscafé namelijk met kop en schouders 
boven de andere kroegen uit. Deze zuip-
schuiten halen het totale gemiddelde van 
zesenhalf glas alcohol per stapavond flink 
omhoog. Dit wordt gecompenseerd door de 
28 studenten die zeggen alleen maar los te 
gaan op 7UP en Chocomel.
Een relatie tussen de kroeg waar het hardst 
gezopen wordt en de kroeg waarin het 
meest wordt gekotst is er niet. In De Fuik, 
NDRGRND en Van Buren drinken studenten 
niet bijzonder veel, maar gaan ze wel het 
vaakst over hun nek. De meeste respon-
denten lozen hun maaginhoud netjes in het 
toilet, op de paar klunzen na die gekotst 
hebben over het dartbord van NDRGRND, 
in het bierglas van een vriend of over de ei-
genaar van de Tio Pepe. Hen raden we aan 
dichter bij de uitgang te dansen of voortaan 
een kotszakje mee te nemen. 

hOEVEELhEiD DRANkjES pER AVOND
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NijmEEgSE 
NAchTbRAkERS

Massale tevredenheid 
‘De diversiteit is groot, de muziek is goed, de 
sfeer is meestal top en alle kroegen liggen op 
loopafstand van elkaar.’ Een van de onder-
vraagden vat hiermee de algemene tendens 
samen: Nijmegen is een prima uitgaansstad. 
Studenten geven het kroegaanbod gemid-
deld een 7,56. Opvallend is de uniformiteit 
in het oordeel, het gemiddelde cijfer van de 
verschillende faculteiten en studiejaren ligt 
steeds tussen de 7 en de 8. De variatie in het 
kroegaanbod blijkt een belangrijk punt in de 
beoordeling. ‘Wil je lekker de commerciële 
kut uithangen, dan is er meer dan genoeg 
keus, al zijn er zeker ook genoeg andere 
tenten’, aldus een respondent. 
Slechts vijftien studenten reiken een onvol-
doende uit. De redenen lopen uiteen, van on-
vrede over het publiek (‘Saai, alleen kakkers’) 
tot de voorkeur voor andere steden (‘Eindho-
ven is beter. Seks in de club is daily shit daar’). 
Dit escapisme komt ook door een gebrek 
aan echte clubs in het centrum van Nijmegen. 
Sommigen zouden met meer ruimtes voor 
grote dansfeesten het cijfer heroverwegen. 
Een student Politicologie ziet het al helemaal 
voor zich: ‘Ik wil brandende lilliputters in een 
kooi en vette fluorescerende verfparty’s met 
opblaaskrokodillen en zebrabloed!’

FAVORiETE kROEgEN VOOR EEN EERSTE DATE

STuDENTEN bASEREN huN kEuZE VOOR EEN DANSkROEg Op:

STuDENTEN bASEREN huN kEuZE VOOR EEN ZiTkROEg Op:

Gevoos in de soos 
Hoewel sommige Nijmeegse kroegen veel weg hebben van een visvijver voor geile hengelaars, valt het aantal onenight-
stands mee. Slechts 88 van de 710 respondenten zeggen een of meerdere bedpartners aan de haak te hebben geslagen in 
een Nijmeegse kroeg. Desgevraagd blijkt dat je het meeste kans maakt in de Malle Babbe en De Fuik. Let er op dat in beide 
kroegen een ander type geile beer komt. De Malle Babbe kenmerkt zich door een overvloed aan ‘makkelijke sletten’, terwijl 
in De Fuik vaak veel drank in het spel is: ‘Iedereen is daar zo immens buis.’ 
Vooral de scharrelaars in De Fuik kunnen niet wachten tot ze thuis zijn: zes respondenten geven toe wel eens seksuele 
handelingen te hebben verricht in deze kroeg. Deze vinden onder andere plaats in de rookruimte en op de dansvloer. Zo 
bezorgde een studente Tandheelkunde een medestudent de schrik van zijn leven door op een onbewaakt moment haar 
hand in zijn boxer te stoppen. De meeste erotische activiteiten blijven gelukkig beperkt tot het wc-hokje. Onder andere in 

Mets, Funkenstein, Faber en 
Malle Babbe kan beter nog 
eens een doekje over de toi-
letbril worden gehaald. Wat 
te doen als kroegbezoekers 
met hoge nood je escapade 
verstoren? Deze gentleman 
heeft de gouden tip: ‘Ik 
belandde met een meisje in 
het toilethokje. Toen er an-
dere dames aanklopten zei 
ik dat ze moest doen alsof 
ze aan het kotsen was.’



Leef, woon, werk, feest... met ANS
P. 15

Deurbeleid
De Nijmeegse student is geen herrieschopper. Slechts 9,2 procent van de ondervraagden is wel eens met 
harde hand een kroeg uitgewerkt, terwijl het er toch stevig aan toe kan gaan in de keizerstad. Een student 
vertelt over een vechtpartij bij Van Buren. ‘Deze werd voortgezet op het Keizer Karelplein. Uiteindelijk waren 
er twee gewonden door een steekwapen.’ Een ludieker voorbeeld: ‘Tijdens een feest in de TKB daagden een 
paar jongens van Obelix elkaar uit om tegen de hangende lampen te koppen. Een van hen haalde daarbij zijn 
voorhoofd open. Drie mensen zaten onder de bloedvlekken en de jongen moest naar het ziekenhuis.’ 
De Drie Gezusters en Van Buren hebben met beide negen verwijderde respondenten het strengste deurbe-
leid. Bij laatstgenoemde is het wel de vraag wiens schuld het is. Studenten werden die kroeg uitgegooid van-
wege het stelen van drank, het dansen op de hangende auto in de Boogie Wonderland en het kotsen over de 
schoenen van de uitsmijter. Ook El Sombrero scoort goed, al gaat het er daar onredelijker aan toe. ‘Tot onze 

ANS-Online.nl De kroegenquête
P. 14

wat een kutkroeg  
Als er één ding duidelijk uit de enquête blijkt, is het dat de 
Stretto met een imagoprobleem van jewelste worstelt. De 
vraag waarom deze als minst favoriete kroeg werd gezien 
is dan ook massaal beantwoord met reacties als: ‘Het is de 
Stretto...’, alsof de naam voor studenten synoniem is aan 
een kutkroeg. In de reacties heerst haat jegens de ‘16-
jarige bontkraagsletjes’ die de ‘Sletto’ zouden bezoeken 
om ‘in korte rokjes te dansen op tafels’. Het ‘paupercafé 
met 13-jarigen die goedkoop hun tong uitlaten’ is voor 28 
procent van de respondenten de kroeg waar ze absoluut 
niet heen zouden gaan. Dat is een enorm verschil met 
nummer twee, Van Buren.

NAAR wELkE kROEg gA jE AbSOLuuT NiET?

1. stretto    28,0%

2. van buren      6,9%

3. el sombrero     6,4%

    ndrgrnd      6,4%

5. de drie gezusters     5,5%

    twee keer bellen     5,5%

grote schrik werden we aan de deur 
geweigerd. “Met die sombrero kom je 
er niet in.” “Maar dit is de El Sombrero”, 
was onze repliek. Dat maakte voor de 
uitsmijter echter geen verschil.’

Het is duidelijk dat de kroegen in de 
Molenstraat de meeste akkefietjes ken-
nen. Aan dat feit kan zelfs de mannelijke 
student die uit Café ’t Haantje werd ge-
gooid nadat hij de lamp van het plafond 
had gerukt niets veranderen. 

‘“Met die sombrero kom je 
er niet in.” “Maar dit is de El  

Sombrero!”’

Op wELkE DAg VAN DE wEEk gA jE hET VAAkSTE uiT?

Kijk voor uitgebreidere ranglijsten, meer uitkomsten en de favoriete kroegen per faculteit op bit.ly/ANSenquete
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En de winnaar is 
Met een overmacht die niets aan de twijfel overlaat is 
Samson door de studenten verkozen tot beste zitkroeg 
van Nijmegen. Het bruine café met de pindavloer staat 
fier bovenaan en wordt door maar liefst 20 procent van 
de respondenten als favoriet genoemd. Goede tweede 
is Camelot, wiens buurman Moenen – overigens regel-
matig aangeduid als ‘die naast Camelot’ - de top drie 
completeert. Een opvallend goede notering is er voor het 
Cultuurcafé, dat met een 18e plek niet onderdoet voor 
bijvoorbeeld De Compagnie en café Maxim. 
Hoewel bij de danskroegen de verschillen minder groot 
zijn, weet De Drie Gezusters met een redelijke voorsprong 

de eerste positie te bemachtigen. De kroeg loopt flink uit 
op ‘de El’, dat op haar beurt de NDRGRND net voor weet 
te blijven. Het is opvallend dat de kelderkroeg Van Buren 
de loef afsteekt: daarmee wordt de heilige drie-eenheid uit 
de Molenstraat op de ranglijst uit elkaar gereten. De Fuik is 
met een vijfde positie het hoogst genoteerde danscafé dat 
buiten Nijmeegs vermaarde uitgaansstraat ligt. 
Uit de resultaten blijkt verder dat de keizerstad beduidend 
meer variatie kent in zitkroegen dan in danskroegen. Waar 
de respondenten met ruim vijftig verschillende zitkroegen 
op de proppen komen,  blijft het aantal genoemde dansca-
fés steken op 29. 

jong geleerd 
Naast wijsheid komt ook een voorkeur voor obscure 
kroegjes met de jaren. De Nijmeegse student blijkt na 
enkele jaren rijpen in de Molenstraat toe te zijn aan 
avonturen in de zijstraten. Waar eerstejaarsstudenten 
vrienden voor het leven maken in Van Buren, El Sombrero 
en De Drie Gezusters, vertoeven de ouderejaars met 
name in kroegen als De Fuik, Billabong en Doornroosje. 
De NDRGRND betreedt als enige de gulden middenweg 
door publiek uit alle jaarlagen te trekken. Bij de popu-
lariteit van zitkroegen blijkt het studiejaar een minder 
grote rol te spelen. Jongeren en ouderen trekken er ge-

zamenlijk op uit om in Samson of Camelot speciaalbier 
achterover te tikken. 

Facultatief verschil 
Per faculteit zijn er grote verschillen tussen de door hen 
als beste genoemde danskroegen. Studenten aan de 
Faculteiten der Letteren en Managementwetenschap-
pen zijn uitgesproken in hun voorkeur: respectievelijk 
NDRGRND en De Drie Gezusters zijn verreweg het po-
pulairst. Sociale wetenschappers zijn wispelturiger in hun 
keuzes, waardoor vijf kroegen nog geen vier procent-
punten van elkaar verschillen. ANS

1. de drie gezusters  412

2. el sombrero   291

3. ndrgrnd    272

4. van buren   236

5. de fuik    206

1. samson    616

2. Camelot    426

3. moenen    190

4. Café Jos      86

5. in de blaauwe hand    78

DE bESTE ZiTkROEgEN DE bESTE DANSkROEgEN

Iedere student is gevraagd naar zijn drie favoriete zit- en danskroegen. Voor een eerste plaats krijgt een kroeg drie punten toebe-

deeld, voor een tweede plaats twee en voor de derde notering één. Het totale puntenaantal is in de tabel weergegeven.

FAVORiETE kROEg 

pER STuDiEjAAR

%
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Ans deze  maand
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Knoop jij elke tien seconden een gesprek aan met een bekende wanneer je over de campus loopt? 
Of struin je als stille observant met capuchon en koptelefoon over het RU-terrein? In beide gevallen 
kun je je hart ophalen bij deze prijsvraag. Spreek je hele sociale netwerk aan of bewandel de campus 
met deze pagina in je hand om de juiste namen bij de foto’s te vinden. Degene die de meeste cor-
recte namen bij de verschillende foto’s 
instuurt, wint een tweedaagse reis naar 
Parijs voor twee personen, inclusief 
vervoer, overnachting, ontbijt en een 
rondrit door de Franse hoofdstad. Stuur 
voor 30 juni zoveel mogelijk namen 
naar redactie@ans-online.nl en win!

wiN EEN REiS NAAR pARijS
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Ans deze  maand
P. 17

Knoop jij elke tien seconden een gesprek aan met een bekende wanneer je over de campus loopt? 
Of struin je als stille observant met capuchon en koptelefoon over het RU-terrein? In beide gevallen 
kun je je hart ophalen bij deze prijsvraag. Spreek je hele sociale netwerk aan of bewandel de campus 
met deze pagina in je hand om de juiste namen bij de foto’s te vinden. Degene die de meeste cor-
recte namen bij de verschillende foto’s 
instuurt, wint een tweedaagse reis naar 
Parijs voor twee personen, inclusief 
vervoer, overnachting, ontbijt en een 
rondrit door de Franse hoofdstad. Stuur 
voor 30 juni zoveel mogelijk namen 
naar redactie@ans-online.nl en win!

wiN EEN REiS NAAR pARijS



Interview brent roozendaal Tekst:Cecile Vermaas en Inge Widdershoven/ Foto: Elise Talsma
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Als dj en organisator van evenementen als Drift houdt Brent Roozendaal 
de Nederlandse techno- en house-scene in zijn greep. Door zijn dubbelrol 
voelt hij zijn publiek goed aan en weet hij precies waar mensen op los gaan. 
‘Technofeesten en drugs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’

TEchNO
TOVENAAR 
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‘Yo mattie, ik bel je zo terug, oké?’ Met een sigaret in zijn 
mondhoek ploft Brent Roozendaal (32), dj en organisator 
van onder andere het Amsterdamse Breakfast Club en het 
Nijmeegse Drift Festival, neer op een panterprintsofa in De 
Vasim. ‘Wat was ik aan het vertellen? O ja, ik bezocht dus 
sowieso altijd Planet Rose in Doornroosje. Daar ben ik echt 
opgevoed met elektronische muziek.’ In de acht jaar als 
student aan de lerarenopleiding in Nijmegen is Roozendaal 
een doorgewinterde techno- en housefan geworden. ‘Het 
eindeloze, het repetitieve en de leegte in de muziek wek-
ken een oergevoel van dansen op. Dat doet me denken 
aan het getrommel van oude stammen in de jungle.’
Uit ongenoegen met het aantal avonden dat in Nijmegen aan 
elektronische muziek werd gewijd, besloot Roozendaal zelf 
de proef op de som te nemen en begon hij aan zijn opmars 
als dj. ‘Ik stapte een danscafé binnen met de vraag of ze al 
een donderdagavondprogramma hadden. Ik heb me met 
een grote bek naar binnen geluld.’ Van een vaste avond in 
die kroeg was de stap naar Doornroosje makkelijk gemaakt. 
Al snel organiseerde en draaide Roozendaal techno in de 
grote zaal van het Nijmeegse poppodium. De avonden 
werden grootschaliger totdat daar het uiteindelijke Drift uit 
ontstond. ‘Het zou eigenlijk op een boot zijn, maar dat mis-
lukte. Van dat plan heeft alleen de naam het overleefd.’
Toen de dj grote festivals als Lowlands en Awakenings 
wist te bereiken, verhuisde hij naar Amsterdam. ‘Ik had 
het leven in Nijmegen wel gezien en wilde mijn vleugels 
uitslaan. Op den duur was ik de hele avond handjes aan 
het schudden.’
 
Toch blijf je ook in Nijmegen optreden en festivals 
organiseren. wat is er zo bijzonder aan de Nijmeeg-
se scene?
‘Nijmegen is gewoon de chillste stad van Nederland. Mede 
dankzij Doornroosje is elektronische muziek hier erg diep 
geworteld. Grote namen zijn er doorgebroken. Daft Punk 
trad al op voordat iemand ze kende. Planet Rose, onder-
tussen de langstlopende clubavond in Nederland, heeft 
daarin als een katalysator gewerkt en de mensen muzikaal 
opgevoed.’

Hoe merk je dat aan je publiek?
‘De mentaliteit verschilt enorm per stad. In Amsterdam lijkt 
het meer om de buitenkant te gaan, er wordt een sport 
gemaakt van achterklap, geroddel en gezeik. Daar ben je 
niet cool totdat je cool bent, maar in Nijmegen ben je cool 
totdat je niet cool bent. De mensen zijn hier vooral lief, 
open en leuk, het is moeilijk in woorden te vatten, je voelt 
het gewoon.’  

Als organisator van festivals is het voor Roozendaal 
onmogelijk om zijn ogen te sluiten voor drugsgebruik 
onder bezoekers. In die functie kan hij drugsgebruik niet 
aanmoedigen en heeft hij nauw contact met de beveiliging. 
‘Drift voert een zero tolerance beleid, maar het moet geen 
drugsrazzia worden. Als mensen een pilletje bij zich heb-

ben, wordt het afgepakt.’ Dit staat in contrast met zijn rol 
als dj waarin hij verantwoordelijkheid bij anderen legt. ‘Op 
zich is het niet erg om twee rollen te hebben. Bij je ouders 
gedraag je je toch ook anders dan bij vrienden?’

 

welke drugs gebruik je zelf achter de draaitafel?
‘Meestal draai ik nuchter of met een borreltje erbij. Als ik 
geen verantwoordelijkheden meer heb en de vibe 100 
procent goed is, kan het prettig zijn om met een pil op te 
draaien. Die sfeer is er bijvoorbeeld bij Breakfast Club, 
een afterparty die om 7 uur ’s ochtends begint. De helft 
heeft dan geslapen en de andere helft heeft een nacht 
doorgehaald. De liefde die daar hangt is heel sterk.’
 
Technofeesten gaan de hele nacht door. Kun je 
begrijpen dat je publiek drugs gebruikt om het vol 
te houden?
‘Natuurlijk, dat is er onlosmakelijk mee verbonden en 
drugsgebruik is redelijk common. Het is overigens lang 
niet voor iedereen een voorwaarde om te kunnen feesten. 
Mensen die geen drugs gebruiken gaan misschien wel 
harder los.’
 
raad je mensen aan om een pilletje te nemen als jij 
draait?
‘Dat maakt me niet uit, ik vind het fijn als mensen genieten. 
Als ze goed met drugsgebruik omgaan en de verantwoor-
delijkheid nemen, vind ik het absoluut geen probleem. Ik 
zeg zeker niet dat iedereen eraan moet, maar je beleeft 
wel alles intenser met drugs op. In die zin heeft het voor 
mij deuren geopend.’
 
Het bestaan van een dj lijkt een aaneenschakeling 
van feesten en daarmee een droombaan. zie jij het 
ook zo?
‘Het klinkt allemaal heel romantisch, knaken verdienen 
als artiest, maar dat lukt bijna niemand. Toen mijn studie-
financiering stopte, moest ik van het draaien leven. Dat 
legde een flinke druk op mijn werkzaamheden en ik was  
geneigd om mijn muziek aan te passen naar wat mensen 
wilden horen. Ik ben natuurlijk wel een dj en ik kan er niet 
tegen als de hele dansvloer stilstaat. Dit druiste in tegen 
mijn eigen artistieke beleving. Daar werd ik ongelukkig 
van en het voelde gewoon kut.’
 
Is dat verbeterd?
‘Ja, door de toegenomen bekendheid en het succes van 
Drift en andere evenementen ben ik onafhankelijker en kan 
ik draaien wat ik wil. Nu ben ik hartstikke gelukkig.’ ANS

TEchNO
TOVENAAR 

‘In Amsterdam ben je niet cool tot-
dat je cool bent, maar in Nijmegen 
ben je cool totdat je niet cool bent’



Universitaire Studentenraad
Studeren op de CampuS
Op dit moment is de campus voor 
veel studenten geen plek waar ze 
graag van ’s ochtends tot ’s avonds 
verblijven. Daardoor vertrekken 
veel studenten na college weer snel 
naar huis. Dit kan volgens de USR 
anders: iedere student die lang wilt 
studeren op de campus, moet hier 
ook goede faciliteiten voor krijgen. 
Zo zijn er nu nog bijvoorbeeld te 
weinig werkplekken en de universi-
teit zou moeten voorzien in vlotte 
computers met de juiste software 
en snelle, goede ondersteuning. 
Daarnaast is het bij het studeren 
ook van belang om voldoende te 
ontspannen. USR ziet graag meer 
ontmoetingsplekken op de campus, 
waarbij de kantines in het Huy-
gensgebouw en de Lounge in de UB 
goede voorbeelden zijn. Tot slot zijn 
er goede voorzieningen nodig om 
studenten op de campus te houden 
of  ze er juist naartoe te krijgen. Niet 
alleen een betaalbare maaltijd of  
ruime openingstijden van de UB zijn 
daarbij van belang, er zijn ook klei-
nere dingen die kunnen verbeteren, 
zoals de aanwezigheid van kluisjes 
met eventueel een oplaadpunt voor 
laptops, en de magnetrons in de 
Refter terugplaatsen.

openingStijden uB verruimd!
Het verzoek van de USR is overgeno-
men: in de weekenden gaat de UB 
structureel open tot 20:00 uur en 
doordeweeks in tentamenweken kun 
je tot middernacht studeren. Over 
twee jaar wordt deze verruiming 
geëvalueerd.

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

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een notitie over 
scriptiebegeleiding, die inmiddels is aangeboden namens de USR aan 
het College van Bestuur. Veel studenten lopen namelijk uit met hun 
scriptie en krijgen het idee dat ze onvoldoende begeleiding krijgen. 
De universiteit heeft niet genoeg overzicht van het scriptieproces, 
maar uit de notitie blijkt dat er goede stappen te zetten zijn naar 
betere begeleiding. De notitie is bedoeld om handvatten te bieden 
om op centraal niveau meer te doen met de scriptiebegeleiding en 
zowel docenten als studenten meer ondersteuning te bieden in het 
goed doorlopen van het scriptieproces. Ten eerste behoeven ook 
scriptiebegeleiders begeleiding. In gezamenlijke sessies kan worden 
ingegaan op vormen van begeleiding, formele eisen, etc. Begeleiders 
leren van elkaar, horen best practices en kunnen eventuele problemen 
samen bespreken. Er is al hulp beschikbaar voor docenten, via 
bijvoorbeeld de Dienst Studentenzaken, maar sessies met begeleiders 
tezamen worden nog weinig aangeboden. Het aanbod is echter te 
beperkt en veel begeleiders zijn hier nog niet van op de hoogte. 
Daarnaast moet iedere student zijn of  haar rechten en plichten terug 
kunnen vinden en dat geldt ook voor de scriptie. Studenten moeten 
weten op hoeveel begeleiding ze recht hebben en hoe deze begeleiding 
er uit ziet. Een master thesis guide zal per opleiding vorm gegeven 
moeten worden om recht te doen aan de eigenheid van de opleiding. 
Wel kan op centraal niveau besloten worden dat de thesis guide 
verplicht verstrekt dient te worden.

Scriptiebegeleiding moet beter

(Advertentie)
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DE gRAADmETER
Twintig kebabzaken, talloze bijbaantjes en tien soorten glijmiddel. Om de keu-
zestress te reduceren treedt ANS elke maand op als keuringsdienst van studen-
tenwaren. Welke optie doet de graadmeter het hoogst uitslaan en wat kun je beter 
links laten liggen? Deze keer: dürüm döner.

wat: Cafetaria De Fest
waar: Kanunnik Boenenstraat 24
Indruk: Slappe hap 
Prijs: 5 euro

Bij Cafetaria De Fest 
word je behandeld als 
een ware sultan. Met een 
kleine buiging van de 
vriendelijke bediende 
krijg je de bestelde 
dürüm onder je neus 
gedrukt. Bovendien is 
het eethuis slechts 500 

meter van de campus verwijderd, 
ideaal wanneer je een hele dag on-
dergedompeld bent geweest in aca-
demisch geneuzel. Jammer genoeg 
is de döner net zo slap en treurig als 
je gemoedstoestand. De rol is goed 
gevuld, maar door het zachte deeg 
dreigen vlees en groenten langzaam 
te ontsnappen. Met moeite is het 
geheel bij elkaar te houden. Wanneer 
je aluminium proeft, wordt het tijd 
de lekkernij uit zijn verpakking te 
bevrijden. Heb je beestachtige trek 
in een beest en ben je te lui om te 
koken, dan biedt deze cafetaria een 
prima uitkomst. 

wat: Döner Company
waar: Centraal Station
Indruk: Gemoedsverbeteraar
Prijs: 4 euro

Daar waar je voorheen op 
het station Whoppers en 
Twister Fries kon halen, 
kun je sinds een aantal 
maanden terecht voor een 
mediterrane maaltijd. In 
de hectiek van het station 
is de opgeknapte tent een 
uitvlucht voor de alledaag-

se drukte. De jolige kok vraagt wat je 
in de dürüm gepropt wil hebben en 
haalt spelend met een mes een por-
tie vermalen kalf van de spies. Een 
slimme klant kiest voor alle ingre-
diënten: sambal, knoflooksaus, sla, 
pepers, tomaat, ui en heel veel vlees. 
Een vette, Turkse hap eten terwijl 
haastende mensen de bussen voor 
hun neus weg zien rijden blijkt een 
goede manier om je eigen gemoed 
tot rust te brengen. Elke hap is een 
feest voor de smaakpapillen: kruidig, 
fris en met een pittige bite. Voldaan 
en met een propvolle maag kun je de 
trein in rollen.

wat: Döner Nijmegen
waar: Molenstraat 84
Indruk: Frisse Wind
Prijs: 5 euro

Wanneer je vijftien bier 
naar binnen hebt gegoten 
en je maag naar een grote 
hoeveelheid vet voer snakt, 
biedt Döner Nijmegen 
uitkomst. Deze ligt op een 
steenworp afstand van 
Malle Babbe, Van Buren 
en De Drie Gezusters. De 

zurige knoflook- en alcoholwalmen 
die ontsnappen aan de eetkeet zijn 
in het holst van de nacht verleide-
lijker dan ooit. Het interieur van de 
tent doet aan als een snackbar en is 
met een overdaad aan plastic kots-
proof gemaakt. De sobere inrichting 
wordt enigszins opgeleukt door het 
Arabische motief op de borden. 
Voor de prijs van drie biertjes krijg 
je een knapperige deegrol gevuld 
met vlees en groenten. Ook zijn de 
medewerkers gul met de knoflook-
spuit, dit overheerst de smaken van 
de andere ingrediënten. Terugkeren 
naar je neukertje in de kroeg is geen 
optie meer. ANS

(Advertentie)

Kijk voor meer döner op bit.ly/ANSdurum
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Een bijbaantje in de prostitutie: Ondanks het negatieve imago van dit oeroude 
beroep, is het voor sommige studentes een prima bron van inkomsten. ‘Lie-
ver zou ik eerlijk zijn over mijn werk, maar dat kan simpelweg niet.’

haakt hierop in: ‘Tijdens mijn studie Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlening overwoog ik niet om dit werk te gaan 
doen. Pas na mijn opleiding kwam ik uit nieuwsgierigheid 
in een seksclub terecht omdat ik hoorde dat het financi-
eel erg aantrekkelijk is. Daarbij vind ik het onwijs leuk 
om te doen. Het is wel zwaar: fysiek en mentaal moet je 
constant gefocust blijven.’
Over een werkdag in de Club vertelt Marleen: ‘Als de 
mannen eenmaal zijn ontvangen, is het onze taak om 
te zoeken naar een klik met een van hen. Soms is het 
afwachten wat er die dag binnenkomt en of je met de 
gasten ook verder gaat dan het drinken van een wijntje.’

Veel vrijheid bij een wip
Het werk van een escort is totaal anders dan dat van een 
animaîtresse. Lara studeert Psychologie in Amsterdam 
en is werkzaam bij Vialet Escortservice in Rotterdam. 
‘Ik houd ervan om het een man naar zijn zin te maken. 
Als escort heb je veel lange afspraken waarbij je met de 
heren ontspant en kletst. Je hebt echt niet constant seks.’ 
Lara legt uit: ‘Op elke date ontmoet je weer een andere 
man, dat is best spannend en dat maakt mijn vak zo leuk. 
Bovendien is het snel geld verdienen, nu spaar ik zodat ik 
straks een huisje kan kopen.’ De meeste escorts kunnen 
geboekt worden via het bedrijf waarbij ze zijn aangeslo-

‘Een trio met mij en mijn zusje, dat is ook een aanrader’, 
zegt Romy (24). Ze werkt bij Club de Villa, een sjieke he-
renclub in Beekbergen. Samen met haar zusje is zij een 
van de vele studerende of pas afgestudeerde vrouwen 
die hun heil zoeken in de prostitutiebranche. Waar een 
doorsnee student op zaterdag acht uur lang dood vlees 
hakt in een slagerij, bieden exclusieve seksbedrijven 
de mogelijkheid veel geld te verdienen met trucjes op 
levend vlees. Handig, want studeren is duur. De dames 
in kwestie hullen zich over het algemeen in nevelen 
over hun werkzaamheden, slechts een enkeling is op de 
hoogte van hun dubbelleven. Wat is hun drijfveer om toch 
te kiezen voor zo’n baan?

Geen pornohuis
Club de Villa is een luxueus pand in een bosrijke omge-
ving waar dames werken als animaîtresses, maîtresses 
die mannen animeren. Aan een paal aan de weg hangt 
een bord dat is voorzien van een fluorescerend dames-
slipje, een subtiele suggestie van wat er achter de heg 
schuil gaat. Hier bevindt zich geen ordinair bordeel of 
pornohuis maar een stijlvol ingerichte villa, voorzien van 
een moderne lounge en bar. Bij aankomst ontvangt een 
strak geklede gastvrouw haar gasten en brengt hen naar 
de bar. Vanaf dat moment is het vrij spel voor de dames. 
De redenen om voor het werk te kiezen, lopen uiteen. 
Marleen (21) studeert Bedrijfskunde aan de RU. Ze werkt 
als escort bij Excellent Escort en als animaîtresse voor 
Club de Villa. ‘Een vriendin vertelde me dat ze bij dit es-
cortbureau werkte, ze verdiende goed en het werk kwam 
positief op mij over. Uiteindelijk kwam ik bij Club de Villa 
terecht. Voor mij is dit een heel makkelijke manier van 
geld verdienen, daarbij biedt het werk altijd weer een 
leuke spanning. Zeker als je gek bent op seks.’ Romy 

‘Het is snel geld verdienen. Nu 
spaar ik zodat ik straks een 

huisje kan kopen’

iN EEN wip 
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raden, lingerie en dure parfum zijn geen uitzondering.’ 
Dani (22) studeert Geneeskunde aan de RU. Daarnaast 
werkt ze als escort voor Society Service. Ook zij wordt af 
toe flink beloond. ‘Ik werk anderhalf jaar met veel plezier 
bij Society Service en zou geen ander bijbaantje willen. 
Escortwerk is ideaal te combineren met mijn studie, ik 
doe zo’n vier à vijf boekingen per maand en dat betaalt 
zo goed dat ik er royaal van kan leven. Soms krijg ik 
inderdaad cadeaus of een dikke fooi. Een collega van me 
kreeg zelfs een auto, ik helaas nog niet.’ 

De eerste keer 
Seksen met een vreemde man is de eerste keer een 
zenuwslopende bedoening. Marleen vertelt over haar 
eerste ervaring als escort: ‘Die date was uiteindelijk ont-
zettend leuk. Een net gescheiden man had mij geboekt, 
hij bleek een niet onaantrekkelijke jongeman te zijn. Toen 
ik binnenkwam, brandden overal kaarsjes en er stond een 
fles champagne koud. Hij had een schoenenfetisj en zijn 
ex-vrouw had al haar schoenen laten staan, hij wilde dat 
ik die zou dragen tijdens onze date. De afspraak verliep 
totaal anders dan ik had verwacht. Uiteraard was ik erg 
nerveus, maar het viel me enorm mee.’

ten. ‘De dames zijn een soort ZZP’er, hoewel er in deze 
branche niet zoiets bestaat’, vertelt Marianne Roos, die 
samen met haar man Jantoon Club de Villa en de bijbe-
horende escortservice bestiert. Marianne: ‘De privacy 
van onze vrouwen staat bij ons voorop. Het is helaas nog 
steeds zo dat dit werk niet breed geaccepteerd is. De da-
mes kunnen er in hun verdere loopbaan veel hinder van 
ondervinden als bekend wordt dat ze in de seksbranche 
werken of gewerkt hebben.’ Het echtpaar doet er dan ook 
alles aan om dit risico zo klein mogelijk te maken. ‘De 
animaîtresses werken altijd onder een werknaam, waar-
mee we elkaar aanspreken in de Club. Bovendien kiezen 
onze dames zelf wanneer ze aan de slag willen. Op die 
manier ontkomen ze aan een vast werkpatroon, dat komt 
hun motivatie ten goede.’ Marleen beaamt dit: ‘Ik spreek 
per dag af wanneer ik wil werken en hoe laat ik er dan 
ben. Soms zijn er heren die mij gereserveerd hebben. 
Dat is prettig, want dan heb je in ieder geval omzet.’ 
Seks met een vreemde vrouw is misschien spannend, er 
hangt wel een prijskaartje aan. Bij de Villa is het starttarief 
al 200 euro per uur. Van de opbrengst van de hele avond 
vangen de dames de helft. Tijdens het escortwerk krijgt 
een meisje daarnaast nog wel eens cadeaus. Lara: ‘Sie-
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Voor Lara heeft ‘de eerste keer’ een heel andere lading. 
‘Bij Vialet Escortservice bieden we een speciale ser-
vice voor ontmaagding. Ik vind dat eigenlijk het leukst 
om te doen, omdat je deze mannen iets heel bijzonders 
geeft. Eén jongen die ik ontmaagde, was echt ontzettend 
zenuwachtig. De eerste twee uur hebben we alleen maar 
gepraat. Nadat we uiteindelijk seks hadden, stonden de 
tranen in zijn ogen. Nu boekt hij me soms wel twee keer 
per week.’ Zoë Vialet, de eigenaresse van Vialet Escort-
service, bedacht de service, die ze de toepasselijke 
naam First Time gaf. Volgens Lara moet je met man-
nen die geen of amper seksuele ervaring hebben wat 
voorzichtiger zijn. ‘Omdat de ervaring ontbreekt, moet jij 
het initiatief tonen. Meestal boekt Zoë voor zo’n afspraak 
een kamer met bubbelbad of sauna en dan ontvang ik 
de man daar. Tijdens die afspraken geniet ik altijd van de 
seks, anders zou ik het niet doen.’ Of deze positieve uit-
spraken representatief zijn voor alle studentes die in de 
seksbranche werken, valt te betwijfelen. Hun vakgebied 
blijft omstreden en kent veel vooroordelen. De strikte 
geheimhouding van de dames suggereert dat het niet 
allemaal rozengeur en maneschijn is. 

Kletsen of ketsen
Volgens eigenaresse Marianne draait het in de Villa om 
meer dan alleen lust. ‘Mannen willen het gevoel hebben 
dat de dames hun vriendinnetjes zijn, ze luchten hun hart 
bij ze en drinken een wijntje. Die aandacht, daar gaat het 
om. We willen die girlfriend experience bieden en dat 
loopt in ongeveer zestig procent van de gevallen uit op 
een gezellige avond waarbij geen sprake is van seks’, 
aldus Marianne. 

Dames die in de seksbranche willen werken, hoeven niet 
allemaal te beschikken over een ontluisterende schoon-
heid. Presentatie en voorkomen zijn veel belangrijker, net 
als discretie. Marianne: ‘We selecteren de dames in de 
Villa op hoe ze zich presenteren. Uiterlijk speelt wel een 
rol, maar je moet vooral makkelijk kunnen communiceren 
en gemotiveerd zijn. Je interesse mag niet voortkomen uit 
financiële nood of wanhoop. Wat wij bovendien erg be-
langrijk vinden is opleiding en denkniveau. Veel van onze 
gasten zoeken niet enkel mooie en gewillige dames, 
maar ook intelligent gezelschap. De meeste dames die 
bij ons werken, hebben dan ook een hbo of universitaire 
achtergrond.’ Een voorliefde voor sociaal contact en ero-
tiek is een absolute must. ‘Toch is het belangrijkste dat je 
durft te genieten van seks zonder dat er liefde in het spel 
is’, aldus Marleen. 
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‘Nadat we uiteindelijk seks 
hadden, stonden de tranen in 

zijn ogen’



Geen stoeipoes
Veel van de dames die in de branche werken zijn geen 
stereotype hoeren. De vrouwen zijn buiten hun werk een 
ander persoon: hun werknaam leggen ze af als ze de 
deur achter zich dichttrekken, evenals de act van verlei-
delijke stoeipoes. Toch gaat die transformatie niet zo ver 
dat de dames een liefdesleven kunnen opbouwen. Romy: 
‘Toen ik een relatie kreeg ben ik wel even met dit werk 
gestopt omdat ik het niet te combineren vond. Momen-
teel ben ik weer vrijgezel. Ik heb hem mijn geheim nooit 
verteld.’ Op de vraag of ze een relatie zou kunnen heb-
ben met een man die ze kent vanuit haar werk, antwoord 
ze resoluut: ‘Iemand die betaalt voor seks? Nee. Ik ben in 
mijn privéleven ook seksueel helemaal niet zo losbandig 
hoor. Dan doe ik echt niet aan onenightstands’. 

Taboe
Alle dames proberen hun werk zo goed mogelijk uit hun 
privéleven te bannen. Lara: ‘We zijn allemaal erg op onze 
privacy gesteld. Een nadeel van mijn werk is dat ik niet 
eerlijk kan zijn over wat ik doe. Je ontkomt er niet aan 
om te liegen tegen familie, vrienden en klasgenoten.’ In 
Marleens omgeving kent alleen de vriendin die zelf als 
escort werkt haar geheim. Aan de buitenwereld vertelt ze 
dat ze een baantje heeft als model, om haar wisselende 
werktijden en inkomsten te verantwoorden. ‘Liever zou 
ik eerlijk zijn over mijn werk maar dat kan simpelweg 
niet. Ik ben bang om veroordeeld te worden, zeker met 
het oog op de toekomst. Mijn werkzaamheden kunnen 
vergaande gevolgen hebben voor mijn carrière.’ Jantoon 
en Marianne ondervonden aan den lijve hoeveel impact 
de vooroordelen over de seksbranche kunnen hebben. 
Ze raakten vrijwel al hun vrienden en kennissen kwijt 
toen ze hun club oprichtten. ‘“Je staat met een been in de 
onderwereld”, zeiden ze. “Je hebt geen idee waar jullie 
je mee inlaten; vrouwenhandel, Hell’s Angels en drugs-
criminaliteit”. Helaas is dat het beeld dat kleeft aan deze 
business. Wij willen juist laten zien dat het ook netjes, 
legaal en sjiek kan’, aldus Jantoon. 
Ook van Dani weet niemand in haar omgeving dat ze 
bijverdient als escort. ‘Mijn werk is echt een privéaan-
gelegenheid. Wat ik doe is avontuurlijk, uitdagend en 
het brengt het beste in mij naar boven. Helaas staat daar 
tegenover dat ik het geheim moet houden. Er bestaan zo 
veel vooroordelen over dit werk en daar wil ik niet mee 
geassocieerd worden. Vandaar dat ik het geheim houd, 
liegen is dan de enige optie.’ ANS

De namen van Lara, Romy, Dani en Marleen zijn op hun 
verzoek gefingeerd.

 

Het is warm onder de dekens. De kamer ruikt naar 
sigarettenrook, whisky en geil. De ijle stem van Thom 
Yorke beroert mijn oren en zingt me langzaam wakker. 
Loom open ik mijn ogen en word ik me bewust van een 
zware arm die over mijn buik en zij rust. Een stekelig drie 
dagen-baardje kriebelt in mijn nek, een klamme hand aait 
me teder over mijn rug. Ik slik mijn vieze ochtendkegel 
weg en draai me zachtjes om. Daar ligt hij. Mijn prins op 
het witte paard. Eindelijk.

Het adembenemende monster lacht me vriendelijk toe, 
waarna ik direct wegzink in zijn zwarte ogen en smi-
zende blik. Met veel moeite krijg ik een schorre ‘hoi’ uit 
mijn strot geknepen. Eindeloos heb ik op dit moment 
gewacht; hopend, huilend, smachtend. Want ik wist 
direct dat hij de mijne zou worden, die eerste keer dat ik 
tegenover hem zat in de trein. Hoewel we die dag niets 
tegen elkaar zeiden, kreeg ik zijn perfecte gezicht maar 
niet uit mijn hoofd. Lange tijd kon ik slechts dromen over 
deze wulpse adonis, totdat ik hem plots ‘tegenkwam’ op 
een nichterige datingsite. Ik stuurde hem een prikkelend 
bericht en de rest geschiedde. Nu ligt hij naast mij, voor 
altijd de mijne.  
Ik streel zijn woeste, krullende borsthaar en geef hem 
een gepassioneerde zoen. Ik wil het uitschreeuwen 
van blijdschap: niet meer alleen! Maar mijn tegenspeler 
geeft mij de kans niet, het is tijd voor wat ochtendactie. 
Friemelend en frunnikend verdwijnen we hitsig onder 
de dekens. Daar groeit onze liefde met iedere seconde. 
Tegen elkaar, op elkaar, in elkaar. Zweet, zwoel, zaad. En 
ten langen leste begrijp ik het: dit is de leven. 

Het is koud onder de dekens. De kamer ruikt naar 
sigarettenrook en whisky. Thom Yorke krijst in mijn oren 
en ik schrik wakker. Waar is ‘ie!? Ontzet draai ik me om: 
er ligt niemand. Wel ontdek ik mijn ronkende laptop. Ik 
klap hem open en voel koude paniek opborrelen. De da-
tingsite staat nog open en toont me een profiel dat sterk 
doet denken aan mijn sensuele droomprins. Ze zijn dus 
echt bedrog, die dromen. Het is ‘n nachtmerrie. 
Ik scroll naar beneden en word misselijk. De gemid-
delde leeftijd hier is 40+ en blijkbaar heeft iedere homo 
een ontzettend grote lul. Daar plaatsen ze ook maar wat 
graag foto’s van. Het liefst inclusief een zichtbaar kwakje 
geil op hun behaarde buiken. De moed zakt me in de 
schoenen. Aanschouw ik hier een glimp van mijn onaf-
wendbare toekomst? Geen romantiek, slechts anonieme 
seks met vieze opa’s?  Ik vrees met grote vrezen. Want 
echt, het lichaam wil soms ook wat. 

DIArIuM VAN EEN 
DOrPSHOMO

Diarium van een Dorpshomo
P. 25

‘Je ontkomt er niet aan om te 
liegen tegen familie, vrienden 

en klasgenoten’



In deze rubriek staat iedere 
maand een ander issue 
centraal, waarover de me-
ningen sterk zijn verdeeld. 
Deze maand: zeiken over 
zeuren.

‘Stop eens met dat gesomber, ik ben er helemaal klaar mee.’ Met deze woorden doet pre-
mier Mark Rutte tijdens een persconferentie begin april een beroep op het optimisme van 
het Nederlandse volk. Makkelijker gezegd dan gedaan: het bier in de kroeg wordt alleen 
maar duurder, de trein komt altijd te laat en de zon laat ook maar op zich wachten. 
Ondanks deze ellende behoren we nog altijd tot de gelukkigste volken ter wereld. Neder-
landers hebben gemiddeld hoge inkomens, werken voor dit salaris weinig uren per week 
en leven bovengemiddeld lang. De doorsnee Nederlander beoordeelt zijn eigen leven met 
een 7,6 en scoort daarmee hoger dan zijn Duitse, Britse en Belgische buurman. Het gaat 
dus goed met ons, maar in gesprek met anderen lijkt geklaag de boventoon te voeren. 
Volgens sommigen bevinden we ons in een vertrouwenscrisis die wordt veroorzaakt door 
economische misère. Anderen beweren dat zeiken in de aard van het Nederlandse beestje 
zit. Misschien nog belangrijker dan de oorzaak van de klaagcultuur is de vraag of het 
gezever kwalijk is. Praten we onszelf verder de put in of levert het raspessimisme ons ook 
nog iets op? 

DE ZiN VAN 
gEZEVER

hET iSSuE

DE STELLiNg VAN DEZE mAAND: NEDERLANDERS ZEUREN TE VEEL.

Het issue Tekst: Loes van Huisseling en Silke Spierings/ Illustratie: Alex Kup
P. 26

wim boonstra, onderdirecteur bij de rabobank en 
bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire 
Politiek aan de Vrije universiteit 
‘Nederlanders zijn inderdaad veel te pessimistisch en 
dat is schadelijk voor de economie. De afgelopen jaren 
is ons een groot crisisgevoel aangepraat door politici. 
We denken dat we dik in de problemen zitten en dat 
zie je terug in ons gedrag: mensen zijn massaal aan het 
sparen. Dat is op zich niet slecht, maar wanneer we dat 
allemaal tegelijk doen, dalen de bestedingen en loopt 
de werkloosheid op. Dat versterkt het crisisgevoel en zo 
belanden we in een neerwaartse spiraal. 
‘Bovendien is dit pessimisme grotendeels onterecht. Er 
bestaan in Nederland geen problemen die niet op te los-
sen zijn door een daadkrachtige overheid. Precies daar 
gaat het mis. De regering heeft veel onduidelijkheid en 
wantrouwen geschapen door halfbakken maatregelen 
te treffen. Dit zie je bijvoorbeeld bij het debat rond de 
hypotheekrenteaftrek: door gebrek aan een duidelijk, 
definitief plan wachten mensen af met het kopen van een 
huis. Dat is een enorme domper voor de economie. 
‘De voornaamste reden dat we niet uit de crisis komen 
is het gebrek aan vertrouwen en het daaruit volgende 
gezeur. Het zou mooi zijn als het kabinet eens het goede 
voorbeeld geeft en met een positieve visie komt in 
plaats van alleen over bezuinigingen te praten.’

ruut Veenhoven, socioloog en schrijver van het 
essay Onbehagen in het paradijs
‘Ik ben het niet eens met de stelling. De moderne 
Nederlandse maatschappij is oplossingsgericht en sig-
naleert problemen snel. Dat is onlosmakelijk verbonden 
met zeuren. Er zijn ontelbaar veel groepen die misstan-
den aan de kaak stellen, van de Kindertelefoon tot Stop 
Ouderenmishandeling. Ook journalisten, onderzoekers 
en politici worden betaald om probleemsituaties te 
signaleren en op te lossen. 
‘Via de media bereiken de kwesties het grote publiek. 
Hierdoor ontstaat er onder burgers de indruk dat het 
niet goed gaat in onze samenleving. Dit zorgt misschien 
voor onbehagen en pessimisme, maar het leidt ook 
tot betrokkenheid van burgers bij het vinden van een 
oplossing. Zonder het besef van problemen en de pu-
blieke discussie die daaruit volgt, is geen vooruitgang 
mogelijk. Als niemand zich zorgen had gemaakt over 
verkeersdoden, waren er ook geen vangrails geplaatst. 
‘Deze voortdurende verbetering van levensomstandig-
heden maakt Nederlanders een van de gelukkigste vol-
ken ter wereld. Negatieve gevolgen van gezeur, zoals 
wantrouwen in de economie, wegen hier niet tegenop. 
Per saldo leidt zeuren dus tot meer geluk.’ 



DE ZiN VAN 
gEZEVER

ANS-Online.nl
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jeffrey wijnberg, psycholoog en schrijver van 
het boek Positief denken, positief leven 
‘Negativiteit is een typisch Nederlands verschijn-
sel, dat staat vast. De vraag is of klagen per definitie 
verkeerd is. Zeuren is alleen nuttig als het gegrond 
en oplossingsgericht is. Kijk bijvoorbeeld naar het 
weer: als het in de hele zomer een dag regent, is 
het niet terecht om daarover te klagen. Daarnaast is 
het heel nutteloos om te jammeren over iets waar je 
totaal geen invloed op hebt. Wanneer je echter met 
serieuze rugklachten naar de dokter stapt, pak je 
het probleem daadwerkelijk aan.
‘Jammer genoeg ligt in onze cultuur de drempel om 
te zeiken heel laag. Door de talloze klachtencom-
missies worden we gestimuleerd om bij het minste 
of geringste probleem hulp in te schakelen. In 
combinatie met de grote rol van de overheid leidt 
dit ertoe dat de Nederlander weinig zelfredzaam is, 
we zeuren in plaats van zelf de oplossing te zoeken. 
De Nederlandse burger is in dat opzicht net een 
verwend kind.’ ANS

UIT ONDERZOEK VAN psychologIe Maga-
ZIne BLijKT DAT NIET HET WEER, MAAR DEZE 
VijF PUNTEN DE gROOTSTE bRONNEN VAN 
ERgERNiS VORmEN VOOR DE NEDER-
LANDSE bEVOLkiNg: 

1. HUISHOUDEN 

2. REIZEN VAN EN NAAR HET WERK 

3. WERKEN ZELF  

4. OMGAAN MET SCHOONFAMILIE
 
5. HET LEZEN VAN DE KRANT  

KijK voor meer reacties op 
biT.Ly/iSSuEZEuREN
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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 centraal station.

De schoonheid van een rijtje herenhuizen met keurig onder-
houden voortuinen wordt ontsierd door het afgetakelde pand 
van herendispuut BALDR. Een grote rode vlag laat er geen 
twijfel over bestaan dat hier een dispuut van Carolus Magnus 
huisvest. In de deuropening staat de heer Zhu, tweedejaars 
Moleculaire Levenswetenschappen, die met een spatel de weg 
naar de tuin wijst. Daar werken de heren van het dispuut de 
laatste restjes van hun uitgebalanceerde avondmaaltijd naar 
binnen. In tegenstelling tot andere disputen laten de leden hun 
jasjes en dasjes liever in de kast hangen, maar de kenmerken-
de welgemanierdheid weerklinkt zoals in ieder ander Caro-
lushuis. Het aangesproken worden met de achternaam is een 
beleefdheid die wel eerst verdiend moet worden. Vanwege zijn 
aspirant-status wordt Rik nog consequent bij zijn voornaam ge-
noemd. De eerstejaars Bestuurskunde wordt met het uitdelen 
van time-outs bovendien meermaals het zwijgen opgelegd.
Nadat het eten is verorberd, ontstaat er leven in de brouwerij. 
‘Biertje?’, vraagt de heer Ooms, derdejaars Geneeskunde. 
Uit een half krat Bavaria, dat het zojuist leeggezopen exem-
plaar vervangt, wordt een pilsje ter hand genomen. ‘Of liever 

een jenever?’, grijnst Rik. Hij doelt op het brouwsel van het 
befaamde Ketel 1, de officiële sponsor van het dispuut. Terwijl 
hij een rijtje borrelglaasjes vult met het branderige drankje, 
zweren de overige leden dat het ‘wel te drinken is met een 
scheutje fris’. Het intellectuele niveau van de dispuutsleden 
lijkt niet te lijden onder het overmatige alcoholgebruik. ‘On-
danks de ongedwongen gezelligheid wordt er ook hard ge-
werkt aan het opstellen van een oogstrelend CV’, vertellen de 
heren Zhu en Jansen. Toch is het dispuut zeker ook een goed 
excuus voor overmatig zuipen. Dat bleek maar weer eens op 
het lustrumgala, ter viering van het 55-jarig bestaan van het 
dispuut, waar de bejaarde oud-leden zich bij de jonge garde 
voegden. ‘De nodige wijntjes zorgden ervoor dat de voetjes 
van de vloer gingen’, roept de heer Jansen met een glinste-
ring in zijn ogen. Hij vertelt hoe ‘The Godfather’ der dispuuts-
leden hem onder handen nam. ‘Ben je een flikker?’, knarste 
de oprichter van het dispuut tegen Jansen. ‘Nee? Zuipen dan!’ 
De dispuutleden vatten het maar op als vaderlijk advies. De 
heer Ooms merkt terloops op: ‘Ofja, vader? Het zou je opa 
kunnen zijn!’ ANS

ERASMUSGEBOUW

UNIVERSITEIT OOST

BOW
LINGCENTRUM

ARCHIPELSTRAAT

Nota bene: ANS is wars van nieuwe dienstregelingen en houdt de lijn van voor 9 december aan.

Vlnr: Luuk, Ooms, Robert, Marks, Zhu, Rik
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kennisvragen

wat symboliseert de Noorse God baldr?
De heer Jansen: ‘Licht, lente en wijsheid zeker.’
De heer Ooms: ‘En welsprekendheid natuurlijk.’
Rik: ‘Zal ik anders een boek over Noorse Goden laten zien?’

De leden van het dispuut hebben goed opgelet tijdens hun 
aspirantaat. Deze inkopper wordt gescoord. Hiermee hebben 
de heren hun eerste breintje binnen. 

wat betekent dispuut of disputa binnen de schilder-
kunst?
De heer Ooms: ‘Pogingen om de kunst modern te houden?’
Rik: ‘Nee, Dis-po-ta, openheid.’
De heer Jansen: ‘Rik, time-out.’
De heer Ooms: ‘Vast iets disputigs.’
De heer Zhu: ‘Ik denk dat het te maken heeft met het sa-
menbrengen van stijlen.’

Helaas, ondanks de discussie komt men niet op het juiste 
antwoord. Een disputa is namelijk een afbeelding van de vier 
kerkvaders die in gesprek zijn over een dogma. De vrome 
Christen Rik: ‘Ik wist niet eens dat er kerkvaders bestonden, 
laat staan 4.’ 

welke positieve effecten heeft het drinken van sterke 
drank zoals jenever of cognac na een zware avond-
maaltijd? 
Rik: ‘Het verbrandt. Alcohol verbrandt het eten.’

Klopt als een bus?

Hoewel de leden er lustig op los filosoferen en de ene na de 

andere discussie aangaan met elkaar, komen de Baldrianen 

niet verder dan twee breintjes. Wellicht is het verstandig om de 

jenever na het eten te laten staan.  

De heer Ooms: ‘Dat heet verteren, Rik.’
De heer Zhu: ‘Het kan dus helpen voor een betere vertering 
van het eten.’ 

Nadat de heer Zhu zijn medische kennis in de strijd gooit, zijn 
de heren zeker van hun tweede breintje. Een goede neut na 
het eten kan inderdaad de spijsvertering bevorderen. 

wat is het Leidse ontgroeningsschandaal van 1911?
Rik: ‘Iemand moest een trap oplopen en iedere trede een 
adtje bier nemen en ging uiteindelijk dood.’
De heer Ooms: ‘Time-out, Rik.’
De heer Zhu: ‘Mannen en vrouwen die samen ontgroening 
liepen?’
Rik: ‘Anale vernedering?’
De heer Ooms: ‘Mogen we het publiek niet om hulp vragen?’

Na lang peinzen komt er wederom geen goed antwoord uit de 
bus rollen. Tijdens het Leidse ontgroeningsschandaal moes-
ten aspirant-leden een toneelstuk met liederlijke teksten vol 
smerige woorden opvoeren. Dit kwam uiteindelijk zelfs op de 
agenda van de Tweede Kamer en de studenten kregen een 
boete van vijftig gulden. Geen breintje voor de heren. 

Hoe typeerde Harry Mulisch de corpsstudent? 
Rik: ‘Lullo neuken? Ik weet wel dat die Mulisch altijd jaloers 
was.’ 
De heer Zhu: ‘Iets met vriendjespolitiek?’
De heer Ooms: ‘Ja, papa betaalt wel, ofzo.’
De heer Zhu: ‘Alleen drinken, niet studeren?’

De heren voldoen zelf goed aan de uitspraak, toch komen ze 
niet op het juiste antwoord. De gevleugelde uitspraak die Mu-
lisch over corpsstudenten deed was: ‘De corpsstudent speelt 
net zolang de man met de grote bek, tot hij het is.’ 

Beeldend vermogen

Een foto met de heren van BALDR is niet compleet zonder een 

beetje vrouwelijkheid. Gelukkig is daar paspop Veronica, die 

door weer en wind het balkon opfleurt. ‘Ze moet hier naast mij 

komen staan.’, zegt Rik. ‘Nee, naast mij! Ik heb haar een naam 

geschonken.’, werpt Ooms tegen. Het gevecht dat volgt moet 

Veronica helaas bekopen met afgerukte ledematen. 

Het spontaan verkrachten van een paspop op de foto getuigt van 

geen enkele schaamte. Voor hun lef worden de Baldrianen dan ook 

beloond met drie-en-een-half cameraatje. 

ARCHIPELSTRAAT

PRINS

 BERNHARDSTRAAT

NASSAUSINGEL

SMETIUSSTRAAT

PLEIN  1944

centraal station
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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

www.restaurantankara.nl
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Het verschijnt 10 keer per jaar in de maanden september t/m juni. De uitgave van ANS wordt mede mogelijk gemaakt door:

27e jaargang/ oplage 10.000 stuks/ aan deZe ans werkten Mee: Hoofdredactie ERIK VAN REIN, MICKEY STEIJAERT redactie KIKI KOLMAN, 

PIETER VAN DER LUGT, SILKE SPIERINGS, LOES DE VETH, INGE WIDDERSHOVEN medewerkers BASTIAAN VAN BLOKLAND, ELLEN FOOIJ, JANNA GER-

RITS, SUSAN HAASJES, LOES VAN HUISSELING, STEFANIE MELZER, RONALD PEETERS, KIM SARIS, ANNE SMEETS, CECILE VERMAAS, HENDRIEKE VOSSE-

BELD, FELIx WAGNER, LAURIE DE ZWART illustraties MARK VLEK DE CONINGH, JOOST DEKKERS, ALEx KUP, JURGEN TESSELAAR, RENS VAN VLIET 

foto’s CERIEL GERRITS, KIKI KOLMAN, JOERI PISART, SANDER POOT, ELISE TALSMA, FELIx WAGNER, LAURIE DE ZWART columnisten SANDRO VAN 

DER LEEUW, ELSKE VAN LONKHUYZEN eindredactie PIETER HENGST, ANIEK HIKSPOORS, ELINE HUISMAN, JOERI PISART, HENK STRIKKERS, ADRIANNE 

TUK, MARTIJN WEHRENS voorpagina CERIEL GERRITS crypto LUCY VAN OOSTVEEN, DORIEN POOL ontwerp MARLOES DE LAAT EN ROEL VAESSEN 

lay-out ERIK VAN REIN, MICKEY STEIJAERT dagelijks bestuur CERIEL GERRITS, PIETER HENGST druk MedIacenter rotterdaM  

uitgave, abonnementen en advertentieacquisitie STICHTING MULTIMEDIA mail STICHTINGMULTIMEDIA@GMAIL.COM 

redactieadres HEYENDAALSEWEG 141 6525 AJ NIJMEGEN tel 024-3612176 mail REDACTIE@ANS-ONLINE.NL 



Ans deze  maand
P. 31

Crypto
P. 31

cRypTO
deze maand verlegt de Crypto haar grenzen. we stappen de raket in en maken een trip 
naar de ruimte. neem Je handdoek en liftershandboek mee en onthoud: don’t paniC! 

Crypto
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hORiZONTAAL
4. De beesten hielden de broek op (10), 6. Vijandig onderpand in 20 (4), 10. De geestverruimende weg naar de grootouders van windows (6), 
12. De zuivel is verdwenen (7), 14. Astronauten houden ook van badminton (12), 15. Engelse heldin (7), 16. Deze zoeternij brengt je in hogere 
sferen (9), 17. Halve zweedse band ontmoet de goedheiligman (6), 18. Scheren is hier een andere zaak dan op mars (5), 19. Deze bandiet 
verkent de tocht (9)

VERTicAAL
1. Hierin verdwijnen alle kleuren (5,3), 2. 1500 moeders zitten aan de tabletten (4), 3. Niet rijk, wel sterk (9), 5. 3 en Jackson nemen een loopje 
met je (8), 7. Twitteren zonder label (4), 8. Reeds compleet (6), 9. De kip is bedrog (6), 11. Samen met de Jeugd werkte beroemdheden aan 
deze substantie (11), 13. De pier uit het gehucht nam de shortcut (7), 20. Ze waren stijf en hongerig (4,4)

OpLOSSiNg cRypTO mEi-ANS

horIZontaal:1. KOUSENBAND, 4. RUCOLA, 5. WASABI, 7. GREENPEACE, 9. DOLLARS, 11. TWEEDEHANDS, 15. SCHAR-
RELVLEES, 16. NARCIS, 18. KIWI

VertIcaal: 2. SCHIMMEL, 3. ECOLOGISCH, 6. MUNT, 8. CULTUURCAFE, 9. DIPSY, 10. HALSEMA, 12. DREFT, 13. OLYF, 
14. KERMIT, 15. SPINAZIE, 17. LUIGI

Winnaar van de vorige crypto is robin geurten. Deze maand geeft ANS een ijstegoed-
bon weg ter waarde van 20 euro. De prijs wordt aangeboden door ijssalon Vincenzo aan 
de Koningstraat 35. Kies daar deze zomer uit 42 smaken en geniet van het lekkerste ijs 
van Nijmegen! Stuur je oplossing voor 18 juni onder vermelding van naam en telefoon-
nummer naar redactie@ans-online.nl en maak kans op een koele zomer.
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Wie: Daniëlle van Vliet (22), vierdejaars aan de RU
Wat: academisch overspel
Waar: onder een docent 
 
een affaire met een 33-jarige docent, hoe ontstaat zoiets?

‘Ik vind het zelf nog steeds bizar dat dit is gebeurd en kan het niet goed verklaren. 

Soms heb ik van die impulsieve acties, dit was er een van.

‘Mark en ik raakten op een borrel van de studie aan de praat en tijdens het darten 

sprong de vonk over. Hij dacht dat ik een dartpijltje in zijn ogen ging gooien. Met 

nogal wat drankjes op zei ik: “Nooit in die mooie ogen van jou”’.

en toen sprong je er bovenop?

‘Nee, het begon met mailtjes waarin ik er lustig op los flirtte, waar hij op zijn beurt 

volledig op inging. Van het een kwam het ander en na een paar dates belandden we 

samen in bed. Op dat moment was hij net geen docent meer aan de universiteit, dus 

het was legaal en allemaal heel beschaafd.’

heel beschaafd, ja.

‘Misschien niet helemaal. Ik heb al vijf en een half jaar een vriend, waar ik nog steeds 

hartstikke verliefd op ben.’

voel je je daar niet slecht over?

‘Soms vroeg ik me wel af waar ik mee bezig was. Mijn leven in Nijmegen staat 

echter los van mijn leven thuis in Overijssel, waar mijn vriend woont. Vriendinnen hier 

weten van de affaire, maar mijn tweelingzus bijvoorbeeld niet. Omdat de scheiding 

heel duidelijk is, voel ik me niet schuldig. Ik vind het verschrikkelijk als mensen 

vreemdgaan, maar nu is het me zelf overkomen.

‘Zodra ik ben afgestudeerd, verlaat ik Nijmegen. Ik ga dan met mijn vriend samen-

wonen. Misschien moest ik nog even mijn wilde haren kwijt.’

dus zocht je je heil in het bed van je voormalig docent?

‘Ja, Mark ging weg uit Nederland, dus ik zou hem toch nooit meer zien. Dat gaf een 

gevoel van ongeremdheid. Daarbij is hij veel assertiever dan mijn vriend. Hij wist van 

wat voor smaken ik hou en regelde altijd het juiste drankje voor me. In mijn relatie 

moet ik altijd overal bovenop zitten, nu kon ik een beetje achterover leunen.’ 

Hoe kijk je terug op jullie tijd samen?

‘Het was heel gezellig met Mark, maar ik zou het niet nog een keer doen. Het is 

uiteindelijk toch een beetje stout.’ ans

Op verzoek van de geïnterviewde zijn de namen in dit artikel gefingeerd. 


