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Schattig hè, zo’n kuikentje? Is hij niet om op te vreten, zo 
lief? Naar hoor, dat die mensen van ANS er dan meteen 
weer zo’n vies woord in koeienletters (koeien - slachten, 
snapt u ‘m?) onder moeten zetten. 

In de kuikenbroederij kruipen iedere week zo’n 1,5 miljoen 
kuikens uit hun ei. Als ze een dag oud zijn worden ze gesor-
teerd. In broedkuikenbedrijven gaan alle haantjes meteen 
door de versnipperaar, in de vleesindustrie worden alleen de 
minder geslaagde vogeltjes afgemaakt. Zij worden in een 
vacuüm tank gezogen waar ze ontploffen.

Daarna gaan de diertjes met honderdvijftigduizend tegelijk 
de vrachtwagen in, op weg naar de plofkipstal. Daar worden 
ze in 6 weken opgeblazen (of 9 weken, maar dan wordt het 
vlees Puur en Eerlijk genoemd).

Vervolgens gaat het pluimvee naar de slachterij. Daar 
worden de kippen onder verdoving geslacht, want ze mogen 
geen pijn lijden. De karkassen worden getransporteerd naar 
de distributeur en zo’n 8 tot 10 weken nadat het kuikentje 
uit het ei kwam gekropen ligt het meest veelzijdige stukje 
vlees in de supermarkt.

Intussen zijn twee jongemannen in labjas in een laborato-
rium kleiner dan een studentenkamer druk stofjes van het 
ene bakje in het andere aan het pipetteren. Mark Post van 
de Maastricht University geeft leiding aan de projectgroep 
die vlees maakt uit stamcellen. ‘Over veertig jaar eten wij 
allemaal kweekvlees.’

We helpen het hem hopen, ook al moeten we dan leven 
met het idee dat onze rib-eye recht uit de reageerbuis komt. 
‘ANS aait’ of ‘ANS knuffelt’ klinkt toch net even wat vrolijker 
dan wat we nu op onze voorkant hebben gezet.

Knuffels,

De hoofdredactie
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Nog altijd even liefdevol
Sinds september 2011 hadden we al niets meer van hem 
gehoord en even dachten we dat Patrick ‘Patje Liefdevol’ 
de Keizerstad had verlaten. Afgelopen maand verscheen 
hij toch ineens weer op ons kantoor, voor de derde keer 
en niet zonder reden: Patje heeft namelijk een schilderij bij 
een expositie op de HAN hangen. Een hele prestatie, voor 
iemand die weliswaar echt niet gek is, maar naar eigen 
zeggen wel 2000 jaar geleden is gestorven. Gefeliciteerd! 
Kom je over twee jaar weer op de koffie?

Don’t fuck with the GDI
Je hebt slechte verliezers en je hebt de ICT-dienst van de 
RU. Na ons kritische openingsartikel van vorige maand 
over de digitale faciliteiten kwam de Gebruikersdienst ICT 
(GDI) met zoete wraak. De februari-ANS lag nog maar een 
paar dagen in de bakken toen de eerste internetaansluiting 
in de muur het begaf. Een week later volgde de tweede. 
Oftewel: het was afgelopen maand behelpen met USB-
sticks en vaker dan we wilden verscheen de voorkant van 
de afgelopen ANS in beeld. ‘We gaan ermee aan de slag!’, 
zei de net iets te jolige GDI-medewerker aan de telefoon. 
Dat zal wel. Wij wachten af en haperen door. ANS

NieT ANS
(S)I WAS. WERE YOU?
Bij de afgelopen verkiezingen voor de Universitaire 
Studentenraad hadden we het plaatje met een zinkend 
SIAM-schip al klaargezet. Tot onze verbazing konden 
we deze nog niet groot op onze homepage knallen. De 
medezeggenschapsclub kon enige lucht happen en 
behaalde een zetel. Nu ziet het er alsnog somber uit voor 
bestuurders die zonder veel moeite te doen een USR-
verkiezing op hun CV willen bijschrijven, want Siam stopt 
wellicht. ‘De partij is de laatste jaren afgebrokkeld en in 
de huidige vorm kan Siam niet blijven bestaan’, conclu-
deert fractievoorzitter Marc Thewissen op ANS-Online. 
Er zijn drie opties. De club wordt opgeheven, studen-
ten gaan nieuw leven in Siam blazen of die studenten 
richten een nieuwe partij op. In dat laatste geval zijn wij 
benieuwd naar de nieuwe naam. Een vrijblijvende, pak-
kende suggestie kunnen de oprichters alvast vinden in de 
titel van dit bericht.

MEDIScHE StUDENtEN, GEDRAAGt U!
U eet, u facebookt, u drinkt, u praat, u praat hardop, u 
stoort en bovenal: u bent tot overlast, medische student. 
Daarom zijn er sinds deze maand gedragsregels voor u in 
de collegezaal, gemaakt door het Onderwijs Magement 
Team. Algemene regel: houd gewoon je bek en wees an-
deren niet tot last. Als je wilt praten, blijf je maar thuis. En 
zo is het maar net, zijn daar nu regels voor nodig?

StEUN Of StRIjD?
Dat is de afweging die D66 op dit moment maakt. In de 
Eerste Kamer heeft de partij een sleutelrol als het gaat 
om de invoering van het leenstelsel. De democraten zijn 
in principe voor het leenstelsel, maar niet tegen elke 
prijs. Welke prijs dan wel? Dat legt onderwijswoordvoer-
der van D66 Paul van Meenen komende maand uit op 
ANS-Online. 
Natuurlijk geven we ook deze maand weer prijzen weg 
op onze site. Welke dat zijn houden we nog even geheim, 
maar houd ANS-Online in de gaten! ANS

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
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ouDer weg? 
DubbeL peCH  
De aanvullende beurs voor studenten met onvindbare of weigerachtige ouders staat op 

de tocht. Waarom moet de oppositie een stokje steken voor dit beleid? ‘Het kabinet 
overschrijdt een morele grens.’

Stel: je krijgt geen cent van je ouders en ontvangt geen 
aanvullende beurs om dit gemis te compenseren. Het is een 
financiële strop waar studenten met weigerachtige of onvind-
bare ouders mee worstelen. Voor dergelijke gevallen bestaat 
momenteel nog een pleister op de wond. Middels een 
ingewikkelde procedure kan een student ervoor zorgen dat 
het inkomen van zijn vader, moeder of beide ouders buiten 
beschouwing wordt gelaten bij het bepalen van de aanvul-
lende beurs. Hierdoor kan er maandelijks een extra bijdrage 
van DUO op de bankrekening worden bijgeschreven. 
Tenminste, zo is het nu. Als het aan Jet Bussemaker, minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt, verdwijnt deze 
regeling vanaf medio 2014. De reden: ‘vereenvoudigingen’. 
‘We willen af van studenten die doen alsof ze geen contact 
meer met hun ouders hebben en onterecht een beurs krij-
gen. De controle op misbruik kost veel geld’, zei de minister 
desgevraagd. Om precies te zijn is de overheid door de ad-
ministratie 33 miljoen euro kwijt. Een flinke smak geld, maar 
relatief een schijntje vergeleken met de honderden miljoe-
nen die met het leenstelsel en de ov-regeling zijn gemoeid.
In de Kamer heerst weinig enthousiasme voor de afschaf-
fing. Zowel het CDA, D66 als GroenLinks, partijen die in de 
Eerste Kamer de doorslag moeten geven, hebben al afstand 
genomen. Bussemaker heeft intussen aangegeven opnieuw 
onderzoek te doen en na te denken over een uitzonderings-
regeling voor ‘schrijnende gevallen’. De oppositie moet 
echter voet bij stuk houden en zorgen dat deze maatregel 
volledig van tafel wordt geveegd, want het gaat ten koste 
van een groep studenten die de aanvullende beurs juist 
hard nodig heeft.

Niet voor jan en alleman
De meeste aanvragen met betrekking tot de procedure 
komen op het bord terecht van de studentendecanen. Een 
daarvan is André Bartels, studentendecaan aan de RU. 
‘“Weigerachtige ouders” is een volstrekt onjuist gekozen 

term’, bepleit hij. ‘Dat klinkt alsof ouders geen zin hebben 
om te betalen.’ Het is echter veel gecompliceerder dan dat. 
‘De zaken variëren van seksueel misbruik tot ouders die in 
de gevangenis zitten.’
Om de frauderende gevallen te filteren moeten studenten 
zich door een bureaucratische rompslomp wurmen om aan 
te tonen dat er echt geen contact meer is met de ouder of 
dat er sprake is van een ernstig, structureel conflict. Op basis 
van zes verschillende voorwaarden, gestaafd met brieven en 
verklaringen van officiële instanties, kan aanspraak worden 
gemaakt op de uitzonderingspositie. Deze procedure kan in 
totaal twee tot drie maanden duren. Bartels: ‘Vaak ontbreken 
de stukken om de zaak hard te maken. Een dossier is goed, 
hoe cru dat ook klinkt, als er zich dermate ernstige situaties 
hebben voorgedaan, dat justitie erbij betrokken is geweest. 
Je begint echt niet zomaar aan de hele procedure.’  

Kwetsbare groep
Dat blijkt wel uit het feit dat slechts bij 17.500 scholieren en 
studenten in Nederland het inkomen van een ouder niet 
wordt meegerekend. Voor zo’n kleine groep is 33 miljoen 
euro op het eerste gezicht een absurde investering. Dat 
vond ook oud-staatssecretaris Halbe Zijlstra. Het idee om de 
procedure af te schaffen kwam twee jaar geleden al uit zijn 
koker. Hij stelde onder andere dat studenten zelf verantwoor-
delijk zijn voor de relatie met hun ouders en zag hierin geen 
taak voor de overheid, waarmee hij de zaak bagatelliseert. 
Olaf Ifzaren, derdejaars student Rechten, heeft een conflict 
met zijn vader. Als een alimentatieaanvraag is afgerond, 
maakt hij aanspraak op de beurs. Hij illustreert: ‘Wat kan ik er 
aan doen dat mijn vader zo’n kluns is. Ik zie niets van hem, 
geen geld en hemzelf ook niet. Ik heb geen vaderfiguur, 
waarom word ik daarop afgerekend?’ 
Een ander argument van Zijlstra is dat de regeling oneerlijk 
is tegenover andere studenten. Wanneer ouders bijvoor-
beeld om principiële redenen weigeren mee te betalen aan 
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GAPEND GAt
‘Moet ik netwerken of net doen of ik werk?’ vroeg ik de loopbaan-
adviseur. Ze zei dat ik er met die mentaliteit niet kwam en wees 
me de deur. Ik stond er alleen voor.

‘Je bent toch zeker wel blij?’, zei oma. 
‘Ik weet het niet.’ 
Ik hoorde zelf hoe bokkig het klonk.
‘Maar zoals het nu is, is het ook niet houdbaar.’
‘Nee, maar om dan maar onder mijn niveau te werken. En voor 
een laag salaris... Weet u, deze baan accepteren zou gelijk staan 
aan verkering nemen met een onaantrekkelijke, norse en zuinige 
jongen die niks om me geeft.’
‘Toch zijn er genoeg mensen die dat doen’, zei oma onbewogen, 
‘ik kan zo een paar voorbeelden noemen.’  
Ze slurpte van haar thee. Grimmig plukte ik aan de kwastjes van 
het tafelkleedje, niet in staat me te verweren.
‘Het is niet ideaal’, gaf oma toe, ‘maar je moet nou eenmaal 
roeien met de korte riempjes die je hebt.’
‘Ach pffft’, sputterde ik.
‘Als je deed wat je doet’, vervolgde ze, ‘dan... Hè, hoe ging het 
nou weer?’ 
Ze dacht na.
‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg’, zei ik.
‘Ja!’, zei oma.
‘Die kende ik al’, mopperde ik, ‘net als: Today is the first day 
of the rest of your life. En: Zonder wrijving geen glans. En: Wie 
zichzelf spaart is een postzegel.’
‘Oh, dat is een leuke...’ 
Oma trok een schrijfblokje naar zich toe en krabbelde er wat neer.
‘Én’, ging ik verder, 

‘Een mens lijdt dikwijls ’t meest,
door ’t lijden dat hij vreest,

maar dat nooit op komt dagen,
zo heeft hij meer te dragen,
dan God te dragen geeft.’

‘Ja, dat is een bekende’, zei oma. 
Ze legde haar pen weer neer.
‘U heeft dat in mijn poëziealbum geschreven.’
‘Dat zou zo kunnen.’
‘Geen makkelijk versje voor een meisje van zeven, maar op mo-
menten als deze moet ik er toch aan denken.’
‘Nou, dat is goed om te horen.’ 
Oma stond moeizaam op en scharrelde naar de keuken waar ze, 
staand bij het aanrecht, een koekje uit de geopende trommel at 
en uit het raam keek. De staartklok in de hoek begon te romme-
len en sloeg hoestend drie.
‘Als u maar weet dat ik daar niet fulltime ga werken’, riep ik naar 
de keuken. 
‘Natuurlijk niet’, zei oma, ‘met zo’n baan moet je de uren beper-
ken, anders word je gek.’
‘Ik leef om te werken en niet andersom!’
Oma’s gezicht trok een beetje.
‘Wél andersom!’ herstelde ik me en stak, om mijn punt te bena-
drukken, een vuistje in de lucht.

ouDer weg? 
DubbeL peCH  

de studie, ontvang je immers geen aanvullende beurs. Kai 
Heijneman, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, 
reageert: ‘Het is natuurlijk onmogelijk om de regel op te 
rekken voor deze studenten, dan gaat elke ouder zeggen: 
“ik betaal niet meer mee”. Het is echter onzin om daarom 
de regeling maar af te schaffen. Studenten met een onvind-
bare of echt weigerachtige ouder missen een vangnet. Dat 
maakt ze extra kwetsbaar.’

Symboolpolitiek
Op de site van DUO staat doodleuk dat studenten die buiten 
de boot vallen wel kunnen bijlenen. Zonder vangnet is dit 
echter een behoorlijke stap om te nemen. Ifzaren: ‘Het is raar 
dat zo’n logische regeling ter discussie wordt gesteld. Voor 
de mensen met twee ouders met een laag inkomen is er een 
extra beurs zodat ze niet bij hoeven te lenen. Waarom zouden 
studenten uit eenoudergezinnen met feitelijk dezelfde draag-
kracht buiten deze regeling gehouden moeten worden?’ 
‘Een voorwaarde voor de invoering van het sociaal leenstel-
sel is dat het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk 
moet blijven’, vult Bartels aan. ‘Het is dan heel gek om de 
extra studiefinanciering juist voor de allerzwaksten onbereik-
baar te maken.’ Heijneman gaat nog een stap verder: ‘Met 
deze maatregel overschrijdt het kabinet een morele grens.’

In de brief aan de Kamer waarin ze de onderwijsmaatre-
gelen toelicht, benadrukt Bussemaker dat het onderwijs 
toegankelijk moet blijven voor alle inkomensgroepen en 
dat daarbij wordt gerekend op een geldelijke bijdrage van 
de ouder. Als die steun om ernstige redenen niet wordt ge-
geven, wordt die toegankelijkheid echter niet gewaarborgd. 
Dat is een te dure prijs voor een administratieve vereenvou-
diging. Wil Bussemaker zichzelf niet totaal ongeloofwaardig 
maken, dan moet ze de twijfels van de oppositie aangrijpen 
om de aanvullende beurs voor deze studentengroep te 
handhaven. ANS
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Gert Borg neemt de tijd. Terwijl de zestien studenten wachten op hun eerste col-
lege van de besnorde docent, geniet die vanachter het bureau zichtbaar van zijn 
bekertje koffie en bijbehorende versnapering. ‘Ik vind het lekker om in jullie bijzijn 
een koekje weg te schnabbelen.’ De grote, sympathiek ogende man is vandaag in 
thema gekleed: een gilet met borduursel verraadt zijn interesse in de Arabische 
cultuur, het onderwerp van Borgs collegereeks. Na een korte introductie over 
zichzelf, een kennismaking met de studenten – ‘Heb je op het Arabisch Schierei-
land gewoond? Ik ook!’ - en het oppeuzelen van zijn laatste koekje is het tijd om te 
beginnen. Omdat de computer traag opstart, brabbelt Borg in vloeiend Arabisch 
een spreuk: ‘God is met de geduldigen.’ Geduld wordt ditmaal echter niet beloond: 
de benodigde PowerPoint blijkt niet aanwezig op de door Borg meegebrachte 
USB-stick. Wel bevat deze een map genaamd ‘Fransjes muziek’. Enkele seconden 
later schallen er opzwepende Zumba klanken door de ruimte en wiegt Borg zijn 
heupen schaamteloos op het ritme.  
Gelukkig compenseert Borgs beeldende spraakvermogen de ontbrekende sheets. 
De eerstejaars krijgen uitleg over de cultuur op het Arabisch Schiereiland honder-
den jaren geleden, waar destijds Bedoeïenen en stedelingen de dienst uitmaakten. 
De normen en waarden van de nomaden golden niet voor de stadse handelaren, 
zo vertelt Borg. Wanneer een student om meer uitleg vraagt, vertaalt hij de situ-
atie moeiteloos naar het nu: ‘Waar kom je vandaan? Bemmel? Denk maar aan de 
moderne autoverkoper, die kent geen trouw en vrijgevigheid zoals de Bemmelse 
boer.’ Plots slaakt de docent een diepe zucht. ‘Zullen we dan maar even pauzeren?’  
Na een dik kwartier keert Borg terug, wederom voorzien van een bekertje koffie. 
Onderuitgezakt achter zijn bureau en met de handen in de zakken begint hij weer 
te vertellen. Ditmaal over de verschillende vormen van shi’e, de eeuwenoude Ara-
bische poëzie. Borg zorgt voor veel interactie door continu vragen te stellen, waar 
de studenten eerst schuchter en later enthousiast op antwoorden. Zijn zittende 
betogen worden afgewisseld met wandelingen naar alle hoeken van het lokaal, 
waarbij hij iedere student indringend aankijkt. De rijmkunst fascineert hem merk-
baar. Liefdevol dreunt hij Arabische strofen uit het hoofd op, om vervolgens nuchter 
te concluderen: ‘Zo’n liefdesgedicht begint meestal met gejank. Ik zou zeggen: 
“ram er gewoon een bètablokker in”, maar ja.’ 
Tenslotte krijgen de studenten een opdracht mee naar huis: ‘Wie wil deze twee 
velletjes kopiëren voor de rest?’ Als studenten verontwaardigd vragen of de stof 
niet op Blackboard staat, geeft Borg een reden voor zijn chaotische voorbereiding: 
‘Ik schat pas tijdens het college in wat jullie leuk vinden om te doen, dus ik wil niet 
van tevoren al zaken online zetten.’ 

Het Laatste Oordeel der Studenten 
‘Lolbroek met veel kennis’, zo vat een van de sjaarsen het algemene oordeel over 
deze docent goed samen. De studenten loven zijn humor en gebruik van eigen 
ervaring: ‘Hij heeft een mooie manier van informatie overbrengen.’ Door zijn en-
thousiasme wanen enkelen zich tussen de oorlog voerende nomaden in het woes-
tijnzand en slinkse handelaren op de bazaar. Borg komt er echter niet kritiekloos 
vanaf, menigeen geeft aan graag wat meer structuur in het college te zien. Of zoals 
een schoolse eerstejaars het verwoordt: ‘Hij is iets te vrij in zijn lesgeven.’ ANS

Het laatste oordeel Tekst en foto: Kiki Kolman
P. 06

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:
Islam en Arabisch 

college:
Islam en Sociale Wetenschappen 
6 februari, 10:45u-12:30u, E 2.11

Docent:
Dr. G.J.A. Borg

uitstraling:
Kaaskop in Arabisch jasje

publiek:
Trouwe volgers

inhouD:
Rake rijmelarij 

eindcijfer:
7,5

‘KijK mij eeNS eeN 
groTe piemeL 

HebbeN’
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De regeriNgSoNDerHANDeLiNgeN iN beLgië Du-
reN op 1 februAri 232 DAgeN. NIEMAND WEET WAAR 
Of WANNEER DEZE GESPREKKEN EINDIGEN. JAN JAMBON, 
fRAcTIEVOORZITTER VAN DE NIEUW-VlAAMSE AllIAN-
TIE, EN OlIVIER DElEUZE, fRAcTIEVOORZITTER VAN HET 
WAAlSE EcOlO, OVER DE TOEKOMST VAN HUN lAND.

Alle vier stApten ze ooit nA de nodige AArzeling het 
kAntoor vAn Ans binnen. Alle vier nAmen ze plAAts in 
de Ans-redActie om vervolgens hun vleugels uit te 
slAAn. HuN werK LigT LiCHTjAreN uiT eLKAAr, mAAr 
HeT meDiAwereLDje verLieTeN Ze geeN vAN ALLeN.

‘KijK mij eeNS eeN 
groTe piemeL 

HebbeN’
WAT BEZIElT TWEE SUccESVOllE AcTEURS OM DIEPER IN TE 
GAAN OP SEKS? VOOR HUN NIEUWE VOORSTEllING BESTijGEN 
GEERT lAGEVEEN EN lEOPOlD WITTE HET PODIUM OM ZIcHZElf 
BlOOT TE GEVEN. ‘iK werD er gewooN opgewoNDeN vAN.’
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P. 08

‘Is het in het hele gebouw, jongens?’ Leopold Witte (53, 
rechts op de foto) vraagt zijn collega’s van theatergezel-
schap Orkater vertwijfeld naar de ernst van de stroom-
storing die de repetitieruimte zojuist heeft getroffen. Als 
gevolg hiervan vertelt het theaterduo in het schemerdon-
ker over hun nieuwe voorstelling 237 redenen voor seks. 
‘We hebben het met studenten over seks’, roept Geert 
Lageveen (51) de gang in.  Terwijl hij met zijn iPhone wat 
licht bijschijnt, klinkt uit de hal: ‘Jongens, leef je uit!’
In 237 redenen voor seks vertellen Geert en Leopold aan 
de hand van hun lp-verzameling, anekdotes en brieven 
van vrouwen over de onbesproken kanten van de min-
nedaad. Eerder maakten de mannen voor Orkater stukken 
als Breaking the News, waarin ze de media in de zeik 
namen en Kamp Holland, een voorstelling over de Neder-
landse militairen in Afghanistan. 
Na deze successen besloten de vijftigers een voorstel-
ling te maken over een minder maatschappelijk, maar 
daarmee niet minder aansprekend onderwerp: seks. Voor 
de mannen was het een zware kluif om een show te geven 
waarin hun persoonlijke seksleven de revue passeert. 
Geert: ‘Ik ga eigenlijk liever naar een oorlogsgebied met 
de kans dat ik een kogel door mijn kop krijg. Dan ben je 
met iets groots en belangrijks bezig. Iedereen snapt dat en 
vindt het interessant, maar een voorstelling over seks? Mijn 
kinderen vinden het belachelijk en mijn ouders zeiden: 
“Jezus, ben je daarvoor 50 geworden?”’

Reden 42. Ik was benieuwd naar seks. 

Waarom seks?
Geert: ‘Ik weet het niet precies, maar ik had ontzettend 
zin om daar een voorstelling over te maken. Waarschijnlijk 
werd ik er opgewonden van. Toevallig kwam ik een boek 
tegen over een Amerikaanse studie over redenen voor 
seks en…’
Leopold: ‘Echt niet! Jij zat gewoon op internet te zoeken 
naar seks.’
Geert: ‘We zullen in het midden laten hoe ik dat onder-
zoek gevonden heb. Ik legde het Leopold voor, maar jij 
vond het eerst helemaal niets, hè?’
Leopold: ‘Nou, het onderwerp niet. Ik wilde het helemaal 
niet over mezelf hebben, ik wilde het überhaupt niet over 
seks hebben en vooral niet met Geert. Wat heb ik trou-
wens voor seksuele ervaringen die boeiend zijn?’

De 237 redenen zijn het resultaat van een Amerikaans 
onderzoek onder tweeduizend mensen die allen dezelfde 
vraag voorgeschoteld kregen: ‘Waarom had jij seks met 
die persoon?’ Dit inspireerde vooral Geert. ‘237, het getal 
intrigeert me. Waarom in godsnaam zoveel?’ Toen hij 
het plan om hier een voorstelling over te maken verder 
ontwikkelde, werd al snel duidelijk dat de mannen hun 
seksleven aan de grote klok moesten hangen. ‘Ik dacht dat 
juist de redenen voor seks een belangrijke indeling voor 
de voorstelling zouden worden, maar al snel werd ik door 
Laura van Dolron, onze dramaturge, op de vingers getikt. 

We mochten het van haar juist niet over seks in algemene 
zin hebben, want daar is al genoeg over te doen. Juist het 
persoonlijke verhaal is boeiend en dat benauwde ons.’ 

Reden 195. Ik wilde me mannelijk voelen.

Heeft de vrouw ook een rol in dit verhaal?
Geert: ‘Twee mannen van een zekere leeftijd die praten over 
seks, dat kan niet goed gaan. Daarom hadden we een vrouw 
nodig op het podium, maar daar was ten tijde van de pro-
ductie geen geld voor. Op een gegeven moment hebben we 
een advertentie in de krant gezet om vrouwen aan te sporen 
hun seksuele ervaringen met ons te delen.
‘Een brief van een vijftigjarige vrouw sprong er direct uit. Ze 
bleef schrijven over haar persoonlijke seksbelevenissen. Uit-
eindelijk komt heel haar leven, in alle fases, in het stuk langs.’

Kun je seks zien als een rode draad door het leven?
Leopold: ‘Ja, op den duur kregen we ook inzicht in de seksle-
vens van de generatie van onze ouders en de seksualiteit na 
de oorlog. Hierdoor zagen we niet alleen de veranderingen 
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per generatie, maar ook de gelijkenissen in verhalen die bij 
bepaalde levensfasen horen. Zo blijft de eerste keer altijd 
doodeng en in de adolescentie voert experimenteren de 
boventoon.’
Geert: ‘Die fases zie je ook in ons eigen leven. Als vijftien-
jarigen gingen we op vakantie naar Frankrijk waar we het 
voor het eerst deden en nu zijn we vaders van kinderen die 
het er absoluut niet met ons over willen hebben.’

Plots vult de donkere ruimte zich even met daglicht. ‘Sorry 
jongens, ik kom alleen even mijn tas pakken’, zegt regisseur 
Michiel de Regt terwijl hij de deur opent. 237 redenen voor 
seks is zijn eerste voorstelling met Leopold en Geert. ‘In de 
voorstelling praten ze over zaken die de context van seks 
bepalen, zoals schaamte, onzekerheid en humor. Het zou 
ontzettend plat worden als ze het alleen over de daad zelf 
zouden hebben’, legt Michiel uit terwijl hij continu met zijn 
vingers de penetratie uitbeeldt. ‘Op deze manier over seks 
praten is veel leuker dan hoe de man met een grote bek in 
het café het zegt: “Ik heb toch zo’n lekker wijf geneukt en 
haar alle hoeken van de kamer laten zien.” Hou toch op.’ 

Geert: ‘Wanneer mannen het over seks hebben, gaat het snel 
die kant op: scoren en veroveren.’
Michiel: ‘Kijk mij eens een grote piemel hebben!’
Leopold: ‘Wij hebben het meer over alles wat niet lukt in de 
liefde, dat is voor mensen veel herkenbaarder.’

Reden 101. Het wordt als een taboe gezien.

Is praten over seks ongemakkelijk?
Geert: ‘Ja. Iedereen doet alsof hij heel open is over seks, maar 
hoe vaak heb je het er echt over met je vrienden of partner?’

tegenwoordig is alles toch bespreekbaar?
Leopold: ‘Er heerst een enorme openheid, in de weekbladen 
kun je lezen dat seks geweldig moet zijn en dat je er iets aan 
moet doen als dat niet zo is. In de slaapkamer is seks een 
heel andere ervaring, dan is het allemaal onhandig, moeilijk 
en weet je niet zo goed wat je van elkaar wilt.’

Kan je dan spreken van een taboe op seks?
Leopold: ‘Wij zeggen altijd: seks was toen een zonde, nu is het 
een zonde als je geen seks hebt. Het moet allemaal maar. Het 
taboe ligt juist op het feit dat seks geen taboe meer mag zijn. 
‘Je moet voldoen aan een bepaald beeld in de maatschappij, 
het is een vorm van slagen. Bij mensen die roepen dat het zo 
goed gaat in bed heb ik echter de grootste twijfels.’

Reden 97. Ik wilde weleens wat anders.

Geert en Leopold werken al jaren met elkaar bij theaterge-
zelschap Orkater. Geert: ‘We hebben een soort huwelijk...’ 
Leopold maakt zijn zin af: ‘En af en toe gaan we vreemd, want 
we werken niet altijd samen.’ 
De samenwerking kenmerkte zich bij elke voorstelling 
door intensieve research. Zo reisden ze af naar Uruzgan om 
informatie in te winnen voor de theatervoorstelling Kamp 
Holland.  Geert: ‘237 redenen voor seks is een geheel nieuwe 
ontdekkingstocht, maar nu in de krochten van onze eigen 
geest. We wilden ons niet herhalen. Daarom maken we nu 
totaal het tegenovergestelde. Geen stuk over ‘de soldaat’ of 
‘de media’, maar over onszelf.’ Op de vraag of ze daarmee 
een risico nemen antwoordt Leopold: ‘Exact. We schoppen 
onszelf eerst flink in de problemen, want uiteindelijk komt het 
toch wel goed.’

Wat zijn jullie over elkaar te weten gekomen?
Geert: ‘Voor het schrijfproces sloten we onszelf op in een 
klein hok. Daar vertelde ik Leopold dingen over mezelf die ik 
nooit aan iemand anders zou vertellen. Als iemand binnen-

‘Vroeger was seks een zonde, 
nu is het een zonde als je geen 

seks hebt’
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liep om iets te vragen, trof hij ons giechelend en met rode 
koppen aan in een heel warm kamertje.
‘Door die sfeer op te bouwen krijg je verhalen op tafel die 
anders nooit ter sprake zouden zijn gekomen. Al die gênan-
te keren dat het misging zijn onmisbaar in de voorstelling.’
Leopold: ‘Bij het publiek merk je dat dit juist de anekdotes 
zijn die ze dolgraag willen horen. De plaatsvervangende 
schaamte is voelbaar.’

Reden 211. De persoon had heel erg zin in mij.

Hoe reageren mensen op de voorstelling?
Geert: ‘Naast de temperatuurverhoging als gevolg van 
de gêne merken we ook dat de mensen een beetje meer 
levenslust krijgen.’
Leopold: ‘En het is natuurlijk wel ontzettend leuk…’
Geert: ‘…als je plezier kunt brengen en de blik naar de 
wereld kunt vergroten. Als mensen na de show besluiten om 
vaker aan de slag te gaan, kan dat natuurlijk geen kwaad.’
Leopold: ‘Misschien biedt het nieuwe kansen om de daad 
weer te bespreken.’
Geert: ‘We scheuren zelf de kaartjes af voorafgaand aan de 
voorstelling. Een man en een vrouw kwamen binnen en zei-
den: “Dit is toch wel een wonderlijke titel voor een voorstel-
ling”. Toen de vrouw naar binnenliep fluisterde de man ons 
toe: “Kijk, daar loopt reden 238”.’ ANS

Interview Geert Lageveen en Leopold Witte
P. 10
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De HAmvrAAg
In 2050 bewandelen 9 miljard mensen de aardbol, onder wie een groeiend aantal 

vleeseters. De huidige veehouderij is niet duurzaam genoeg om al deze monden te 

voeden. Daarom werkt professor Mark Post al sinds 2007 aan een alternatief voor de 

huidige Big Mac. ‘Over veertig jaar eten wij allemaal kweekvlees.’

In een onbeveiligde koelkast op Maastricht University ligt 
een hamburger ter waarde van 300.000 euro. ‘Als de stroom 
uitvalt krijgen we wel een seintje hoor’, verzekert Mark 
Post, hoogleraar Vasculaire Fysiologie de ontwikkelaar van 
de eerste kweekvleesburger. De kans dat zijn creatie per 
ongeluk door een hongerige medewerker wordt opgegeten 
is klein, aangezien de hamburger op dit moment nog bestaat 
uit onaantrekkelijke beige spiervezels verdeeld over twintig 
buisjes. Deze zijn gekweekt uit stamcellen, die zich delen en 
zich uiteindelijk ontwikkelen tot een echt stuk vlees.
Post is sinds 2007 bezig met kweekvlees, ook wel in-vitrovlees 
genoemd. Doel van zijn project is het presenteren van een 
zogenaamd proof of concept, het bewijs dat het mogelijk is 
vlees te maken zonder een dier te doden. ‘Men dacht dat 
het nooit zou lukken, daarom besloten wij te bewijzen dat het 
kan. Daarmee wilden we de stellingname over kweekvlees 
veranderen van “dit is een raar idee van een stelletje idioten” 
naar “wauw, het is mogelijk, nu moeten we kijken hoe we deze 
techniek in de praktijk kunnen toepassen”.’ 
De kweekmethode is een mogelijk alternatief voor de vlees-
crisis die eraan komt: de wereldbevolking groeit en het aantal 
vleeseters groeit nog harder. Toch ziet niet iedereen heil in 
dit plan om het voedseltekort te bestrijden. Is kweekvlees 
slechts een mooie droom, een nachtmerrie of toch een 
levensvatbaar idee?

Mediaspektakel
Het plan van Post is om zijn kweekburger groots te presen-
teren aan de media: ‘We wilden een aantal stamcellen uit 
de bil van een varken nemen, er een worst van maken en 
het varken vrolijk over het podium laten rennen tijdens de 
perspresentatie. Uiteindelijk vonden we een Amerikaanse 
financier, dus werd het een hamburger. Als we het geld uit 
Duitsland hadden gekregen was het waarschijnlijk toch een 
worst gebleven.’ 
De presentatie van de burger is al tweemaal uitgesteld, maar 
wordt nu in april verwacht. ‘Mijn financier, die anoniem wil 
blijven, wil zeker weten dat er niets misgaat, bijvoorbeeld 
bij het samenvoegen van alle spiervezels uit de buisjes.’ Een 

buisje is genoeg voor een hamburger van twee bij twee 
centimeter. De enthousiaste Post laat een foto zien van een 
bruin gebakken kwabje. ‘We hebben hem in vier stukken ge-
deeld en geproefd. Het smaakte heerlijk.’ Uiteindelijk moeten 
twintig buisjes samengevoegd worden voor een hamburger 
van substantiële grootte. ‘Wij denken dat het geen probleem 
is om er een groot coherent geheel van te maken, maar voor 
de zekerheid kweken we nu een tweede exemplaar.’

Vezeltje voor vezeltje
De hamburger wordt gekweekt in een lab dat kleiner is dan 
de gemiddelde studentenkamer. Daar werken twee jonge-
mannen in labjas aan het vlees van de toekomst. Geconcen-
treerd pipetteren ze kleine hoeveelheden kweekmedium 
in plastic bakjes met stamcellen. In elk bakje groeit uit  1,5 
miljoen stamcellen een spiervezel. Om een buisje te vullen 
zijn duizend spiervezels nodig, om een hamburger te maken 
twintiduizend. Er moeten nog tienduizend vezels worden ge-
kweekt, dus de dagbesteding van de labmannen staat voorlo-
pig vast. Dagenlang kijken zij geduldig toe hoe de stamcellen 
zich langzaam vermenigvuldigen tot een minuscuul vezeltje 
dat wellicht ooit bij ons in de pan belandt. ‘Zoals je ziet is dit 
nog geen efficiënt productieproces’, merkt Post droog op. 
Thom Achterbosch, onderzoeker op het gebied van voed-
selzekerheid aan het Landbouw-Economisch Instituut (LEI), 
betwijfelt of kweekvlees een grote bijdrage zal leveren aan 
het inkrimpen van de intensieve veehouderij, ook als de tech-
niek rijp is voor massaproductie. ‘De prijs van kweekvlees en 
regulier vlees moet significant verschillen om mensen zover 
te krijgen dat ze een kweeksteak accepteren. Prijs speelt 
een dubbelzinnige rol in de voedselconsumptie. Als mensen 

‘We hebben de kweekburger 
in vier stukken gedeeld en ge-
proefd. Het smaakte heerlijk’
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is een heel verre droom.’ Mark Post is geen dromer. ‘Het per-
centage vegetariërs is in Nederland ongeveer 5 procent. Dat 
is al 35 jaar zo en dat gaat niet veranderen. In ontwikkelings-
landen neemt dit aandeel zelfs af.’ Van der Weele benadrukt 
ook dat de oplossing niet alleen in gedragsverandering ligt. 
‘Het is belangrijk dat we minder vlees gaan eten, maar als 
de dieren het alleen daarvan moeten hebben, kunnen ze 
lang wachten.’ 
 
jakkes, in-vitrovlees
Van der Weele heeft onderzoek gedaan naar de eerste 
reacties op kweekvlees en onderscheidt over het algemeen 
drie type mensen: ‘De grootste groep reageert meteen 
positief. Dan is er een groep die er een vies gezicht bij 
trekt. De derde groep is wat bedachtzamer, ze vinden het 
in principe een goed idee, maar erg technologisch.’ Ze 
constateert daarnaast dat het concept van kweekvlees 
mensen bewuster laat nadenken over vlees. ‘De interesse 
in kweekvlees is groot. Mensen zijn blij met het idee dat zij 
straks wellicht hun biefstukje kunnen eten zonder dat daar 
een dier voor is geslacht. Soms realiseren ze zich dan dat ze 
veel meer met vlees in hun maag zitten dan ze zelf beseften. 
Kweekvlees kan mensen op die manier wakker schudden.’ 
Opvallend genoeg zal dit de Partij voor de Dieren een worst 
wezen. Partijleider Marianne Thieme noemt kweekvlees een 
sympathieke gedachte, maar verwerpt dat het bij zou dra-
gen aan een ander denkpatroon: ‘Als mensen het onaantrek-
kelijke idee krijgen dat ze kweekvlees moeten eten voor een 

vlees willen eten zal een hoge prijs hen daar niet vanaf hou-
den, net zoals nu bij sigaretten het geval is.’
300.000 euro voor een hamburger is inderdaad wat exces-
sief, maar Post nuanceert: ‘Deze hamburger is vezeltje voor 
vezeltje gemaakt door analisten aan de universiteit, onder 
leiding van een hoogleraar. Er is nog op geen enkele manier 
een poging gedaan om dit proces efficiënter te maken.’ Een 
bedrijf dat stamcellen voor medische toepassingen kweekt 
is aan de slag gegaan met de cijfers van Posts project. De 90 
miljard stamcellen die nodig zijn om een kilo vlees te maken 
zouden volgens hun berekeningen ongeveer 50 euro kosten. 
‘Zij hebben nog geen rekening gehouden met optimalisatie 
of recycling, dus die kosten kunnen we nog enorm terug-
brengen. Het is niet ondenkbaar dat we uiteindelijk iets 
maken dat goedkoper is dan vlees.’ 

McStamcel
Post voert zijn onderzoek uit in het licht van de naderende 
vleescrisis. De wereldbevolking wordt in 2050 op 9 miljard 
mensen geschat. De vraag naar vlees neemt daardoor toe, 
vooral doordat de middenklasse in minder ontwikkelde lan-
den groeit. ‘Het eerste wat mensen doen als ze rijker worden 
is meer vlees eten’, zegt Cor van der Weele, bijzonder hoog-
leraar Humanistische Wijsbegeerte aan Wageningen Univer-
sity, terwijl ze een grafiekje tekent ter illustratie. Van der Weele 
is gespecialiseerd in de discussie rondom kweekvlees. De 
manier waarop we nu vlees produceren is niet duurzaam 
en zal de groeiende McDonalds-klandizie in de toekomst 
niet van hamburgers kunnen voorzien. Bovendien wordt 70 
procent van alle landbouwgrond direct of indirect gebruikt 
voor veehouderij en is tussen 10 en 20 procent van alle broei-
kasgassen afkomstig van dieren. Al deze kwesties samen 
loeien om een alternatief. ‘Kweekvlees’, aldus Post. ‘Koeien en 
varkens zijn volkomen inefficiënt. Je moet er 100 gram voer in 
stoppen om er 15 gram vlees aan over te houden. Het is een 
eenvoudig rekensommetje, dit blijft niet werken.’ 

Dat het zo niet door kan gaan beaamt Joris Lohman, voorzit-
ter van de Youth Food Movement. Hij ziet de samenleving 
daarmee echter nog niet in de richting van kweekvlees 
bewegen. ‘Ik verwacht een andere culturele omslag. Onze 
vleesconsumptie is binnen een paar generaties erg geste-
gen en dat kan ook zo snel weer de andere kant op gaan.’ 
Van der Weele sluit zich gedeeltelijk aan bij Lohman: ‘Uit 
onderzoek van het LEI is inderdaad gebleken dat een grote, 
groeiende groep bewust minder vlees wil eten. Dit is echter 
nog nauwelijks terug te zien in de totale vleesconsumptie. 
De veranderde gedachten leiden dus op grote schaal nog 
niet tot daden. Bovendien zullen de meeste mensen sowieso 
vlees blijven eten. Een compleet vegetarische samenleving 

‘Koeien en varkens zijn 
volkomen inefficiënt’
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duurzame wereld, helpt dat de overgang naar vermindering 
van de vleesconsumptie niet. Bovendien, hoe kun je mensen 
garanderen dat ze weten wat ze eten?’ 
De hoogopgelopen discussie rond genetische modificatie 
van een aantal jaar terug heeft mensen niet welwillender 
gemaakt ten opzichte van innovatie in de voedselindustrie. 
Achterbosch: ‘Men heeft de neiging alles wat met vlees te 
maken heeft bij elkaar op te tellen. Niet alleen de kwestie 
van genetische modificatie speelt mee, maar ook discussies 
over hormonen en de huidige paardenvleesaffaire. Vlees uit 
een laboratorium wordt waarschijnlijk ook moeilijk geac-
cepteerd.’ Lohman bevestigt dit: ‘Innovatie wordt over het 
algemeen van harte toegejuicht, maar als het om eten gaat, 
reageren mensen vaak huiverig en sceptisch. Dat is een 
van de redenen waarom ik geen brood zie in kweekvlees. 
Men wil beter inzicht in de herkomst van voedsel. Je kunt 
wel denken: we duwen het de mensen door de strot zonder 
dat ze weten wat het is, maar als de consument mag kiezen, 
zal hij kiezen voor echt vlees.’ Post wuift dit soort bezwaren 
weg: ‘Het is precies hetzelfde vlees, het is alleen buiten het 
lichaam van het dier gegroeid.’

De karbonade van de toekomst
De vraag blijft of de jongeren van nu wanneer ze grijs zijn 
hun kleinkinderen soep met kweekvleesballen voorschotelen. 
‘Uit vraaggesprekken blijkt vaak dat mensen die op het eer-
ste gezicht een yuck-reactie vertonen, vrij snel omslaan als ze 
bedenken wat het kan betekenen voor dierenwelzijn’, maakt 

Van der Weele duidelijk. Zij ziet geen ethische bezwaren, 
sterker nog: ‘Het grootste morele probleem met kweekvlees 
is dat er nog nauwelijks in wordt geïnvesteerd.’ Achterbosch 
vindt het gebrek aan financiële ondersteuning begrijpelijk: 
‘Het lijkt mij een zeer onzekere investering. Er zijn voldoende 
plantaardige alternatieven voor vlees en een investering in 
landbouwontwikkeling en –technologie is een veiligere optie. 
Daarvan weet je zeker dat het resultaten zal boeken op het 
gebied van mondiale voedselzekerheid. Bovendien zie ik 
de veehouderij met zijn gevestigde traditie niet zomaar ver-
dwijnen. Vooral in ontwikkelingslanden speelt de veehouderij 
een essentiële rol in de organisatie van de maatschappij. Het 
inkomen van grote groepen mensen hangt hiervan af.’ 
Post redeneert daarentegen dat banenverlies nooit een 
argument is geweest tegen technologische vooruitgang. ‘Als 
we terughoudend waren geweest wat betreft technologische 
ontwikkeling zouden we nu geen stoommachines hebben en 
zeker geen computers. Natuurlijk verandert kweekvlees de 
industrie, maar onze fabrieken zullen ook weer veel nieuwe 
banen creëren.’ 
Voorlopig is er nog geen fabriek, maar zijn er slechts drie 
mannen, een aantal koelkasten en een enorme hoeveelheid 
plastic bakjes. Het is vooralsnog onbekend of en hoe kweek-
vlees als product op de markt zal komen. Post: ‘Wanneer dat 
gaat gebeuren hangt heel erg af van de financiering die we 
hiervoor gaan krijgen. Als ze mij na de perspresentatie van 
de hamburger een half miljard geven, verwacht ik dat dit over 
tien jaar in de supermarkt kan liggen.’ ANS
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gineke van beek
is een Nijmeegse kunstenares en afgestudeerd docente beeldende kunst. 

Kijk voor meer informatie over deze kunstenares op ANS-Online.nl.
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‘Die zal ik maar even wegzetten’, zegt Frank Meester over zijn 
stoffen boodschappentas terwijl hij deze voorzichtig op de 
kinderkopjes zet. Lichtelijk ongemakkelijk kijkt hij de camera 
in. Het voorgaande uur sprak de wijsgeer nog zelfverzekerd 
over het belang van filosofie en de beperkingen van academi-
ci. Hij strijkt nog eens door zijn verzorgde haar. Zijn ijdelheid is 
door de rest van Nederland niet onopgemerkt gebleven. Met 
zijn getrimde baard en zwarte lokken pronkte hij in 2012 nog 
in Glossy’s top 150 van meest sexy mannen van Nederland.
Meester dankt zijn bekendheid niet aan zijn fysieke verschij-
ning, maar aan zijn rol als publieksfilosoof. Dit houdt in dat 
hij filosofie toepast op een manier die begrijpelijk is voor 
de leek. Meester doet dit in de media en onlangs zelfs op 
Lowlands, tijdens een lezing bij LowSofie. Daarnaast werkt hij 
mee aan Filosofie Magazine en schreef hij columns voor de 
Volkskrant. ‘Ik vind het niet leuk om me, zoals de academicus 
dat doet, lang op één onderwerp te richten. Wat ik nu doe 
past veel beter bij mij. Daarom ben ik mij na mijn studie op de 
journalistiek gaan richten.’ Hij bespreekt de actualiteit, waarbij 
hij niet bang is de werken van de oude wijsgeren in het nu 

te plaatsen. Zo levert hij zijn bijdrage aan het opkomende 
filotainment, een fenomeen dat hij samen met zijn tevens filo-
soferende broer Maarten in hun meest recente boek Meesters 
in het hier en nu bespreekt. ‘Ik houd me graag bezig met de 
zaken die ons nu raken.’ 

Intellectueel vermaak
De opkomst van het filotainment maakt de wijsbegeerte 
bereikbaar voor het grote publiek. Niet iedereen juicht deze 
ontwikkeling toe. Veelgehoorde kritiek vanuit academische 
hoek is dat de nadruk te veel op vermaak komt te liggen ten 
koste van de inhoudelijke kwaliteit. Meester is het hier niet mee 
eens. ‘Ik ben zeker een entertainer, maar dat hoeft niet slecht te 
zijn. Entertainment kan als middel dienen. Neem Wim T. Schip-
pers, daar ben ik zelf groot fan van. In een van zijn sketches 
leegt een ober de asbak, waarop Schippers heel boos rea-
geert: “We hebben net ons best gedaan hem vol te krijgen.”. 
Filosofen doen hetzelfde, mensen op een heel andere manier 
laten kijken. Dat is vermakelijk en tegelijkertijd leerzaam. Op 
deze manier vormt de populaire filosofie een uitnodiging. Als 

meeSTer 
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AlS fIlOTAINER MAAKT fRANK MEESTER 
DE fIlOSOfIE TOEGANKElijK VOOR HET 
BREDE PUBlIEK. Hij PAST HERSEN-
SPINSElS VAN DE OUDE ROTTEN IN 
ZijN VAK TOE OP AcTUElE THE-
MA’S. ‘FilosoFen zijn spe-
CiALiSTeN iN HeT mee-
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mensen het vermaak waarderen, gaan zij wellicht een boekje 
lezen en uiteindelijk enthousiast filosofie beleven.’

Verhalenverteller
Meester treedt vaak samen met zijn broer in de media. Het 
duo Frank en Maarten Meester vervalt steevast in heftige dis-
cussies. In hun boeken, in dialoogvorm, staan zij altijd lijnrecht 
tegenover elkaar. ‘Ik chargeer daar wel een beetje’, aldus de 
jongste van de twee. ‘Als je een discussie voert is dat onder-
deel van het spel. Normaal heb ik niet zozeer de behoefte 
om mensen te overtuigen of ze iets bij te brengen. Over het 
algemeen wil ik met ze meepraten. Als ik in gesprek ben, doe 
ik mijn best te achterhalen wat de ander wil horen en probeer 
ik daarbij aan te sluiten.’

Slap gelul
Ook tijdens dit interview reageert Meester vaak instemmend op 
kritische opmerkingen. Een filosoof die zichzelf ziet als entertai-
ner en die graag meepraat met de mensen doet sterk denken 
aan de sofisten uit de Griekse Oudheid. Zij legden de nadruk 
niet op het achterhalen van de waarheid, maar op het gesprek. ‘Ik 
ben zelf natuurlijk een eersteklas sofist’, stemt Meester wederom 
in. De sofisten waren echter weinig geliefd onder grote filosofen 
als Plato en Socrates, die hen bekritiseerden om het ontbreken 
van een consistente waarheid. ‘Ik vind dat juist heel waardevol. 
Misschien is het grote probleem van de mens dat zij overal 
probeert een verhaal van te maken, maar dat het nooit lukt een 
consistente vertelling te verkondigen. Denk bijvoorbeeld aan 
de christelijke of marxistische visie. Wij moeten inzien dat onze 
werkelijkheid maar een verhaal is, maar wel een waar wij niet 
zonder kunnen.’
Meester wordt enthousiast en wipt tijdens zijn betoog zelfs over 
naar de stoel naast hem. Met brede gebaren diept hij zijn idee 
van de filosoof als verhalenverteller uit. ‘De filosofie kan nieuwe 
verhalen geven en elke nieuwe variant kan beter zijn dan die 
ervoor.’  Volgens Meester kan geen mens zonder deze verhalen. 
‘Het zijn ideeën over hoe de wereld in elkaar zit, daardoor krijgt 
het leven zin. De waarde van de filosofie is dat zij mensen een 
overzicht biedt zodat hun handelingen een plaats krijgen en hun 
leven als eenheid kan worden ervaren. Die zingeving is nodig, 
anders worden we helemaal gek.’ 
Als er meerdere waarheden zijn, is filosofie dan niet gewoon slap 
gelul? ‘Ja, soms wel. De filosofie komt uit een traditie waarin zij 
moeder van alle wetenschappen was. Aristoteles kon over alle 
takken meepraten. Andere wetenschappers zijn daarentegen 
vooral specialisten. Filosofen zijn dus in zekere zin specialisten in 
het meepraten over zaken waar zij niet heel veel vanaf weten.’ 

Dood verklaarde filosofen
In Meesters in het hier en nu pleit Meester fel tegen de acade-
mische filosoof. Wanneer we hiernaar vragen blijkt ook dit een 
‘chargeer-gevalletje’. ‘Ik ben niet tegen de academische wijsbe-
geerte. Publieksfilosofen teren zelfs voor een deel op het werk 
van de academici door gebruik te maken van hun kennis bij het 
schrijven van teksten.’ 
‘Ik heb er problemen mee wanneer wetenschappers hysterisch 
doen als werk van oude filosofen wordt toepast op het heden. Deze 
academici stellen dat je niet kunt weten wat Spinoza en Plato over 
deze tijd zouden zeggen. Dat vind ik zonde, dan worden alle filoso-
fen dood verklaard door hun werk als irrelevant te beschouwen. Het 
toepassen van het oude denken op de actualiteit is juist een manier 
om filosofie betekenisvol te laten zijn.’
‘Vaak staan in een debat twee groepen met hun hakken in het zand. 
Door vanuit filosofisch perspectief te beredeneren creëer je een 
nieuwe positie en kun je vaste patronen doorbreken.’
Het benadrukken van verschillende visies is volgens Meester be-
langrijk. ‘Arabist Hans Jansen heeft ooit gezegd dat veel mensen die 
terroristische aanslagen plegen ingenieur zijn. Zij zien hun heilige 
boek als een blauwdruk en niet als een verhaal.  Mensen die met 
meer ideeën in aanraking zijn gekomen, zoals bij filosofie het geval 
is, zien in dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Ik denk dat dat de 
dingen zijn die mensen kunnen leren van de filosofie.’ ANS

‘Normaal heb ik niet zozeer de be-
hoefte om mensen te overtuigen’



Universitaire Studentenraad
StudentbeStuur
Je studententijd is meer dan studeren. 
In Nijmegen zijn er genoeg mogelijk-
heden om iets naast je studie te doen: 
van voorzitter bij je studievereniging, 
het organiseren van de Introductie bij 
je studentenvereniging tot het organi-
seren van een groot sportevenement. 
Om dit te benadrukken organiseert de 
USR samen met de Stichting Nijmeegs 
Universiteitsfonds van 18 t/m 22 
maart de Week van het Studentbe-
stuur. Laat je informeren én overtuigen 
om iets naast je studie te doen!

renovatie gebouw tandheel-
kunde
In 2014-2015 zal er een renovatie 
plaatsvinden van het Tandheelkundege-
bouw. De verbouwing moet dit gebouw 
maken tot de eyecatcher van de cam-
pus, waar studenten zich thuis voelen 
en de hele dag willen blijven studeren. 
USR zet zich ervoor in dat er in het 
nieuwe gebouw weer een kantine zal 
komen, die sinds vorig jaar weg is. De 
afwezigheid van de kantine wordt door 
studenten als een groot gemis ervaren.

ragweek
Ook de USR draagt dit jaar graag haar 
steentje bij voor de goede doelen van 
de Ragweek. Zo zullen we weer langs 
alle kamers gaan om verdwaald servies 
terug te brengen naar het Facilitair Be-
drijf. Vorige jaren haalden we hier zo’n 
300 euro mee op. Tevens verkopen we 
weer lootjes, waarmee je samen met 
drie anderen kans maakt op een lunch 
met de Rector Magnificus. De lootjes 
kosten slechts één euro per stuk en vijf  
voor de prijs van vier! De lootjes zijn 
ook verkrijgbaar in de USR-kamer. 

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

Een computer met software die aan de wensen van studenten 
voldoet: dat zou toch mooi zijn? Om die reden startte de Univer-
sitaire Studentenraad een enquête over de ICT met als voornaam-
ste vraag welke software nog wordt gemist op de verschillende 
computers. Ruim 300 studenten hebben laten weten waar zij 
behoefte aan hebben op de verschillende werkplekken. Ook werd 
meteen aangegeven wat er beter kan met de computers. Zo gaven 
veel studenten aan dat de computers te langzaam opstarten en 
ook het draadloos netwerk voor problemen zorgt. Verder zien stu-
denten graag Google Chrome als browser en ook een groot deel 
geeft aan liever met Firefox te werken. Inmiddels is Firefox op alle 
werkplekken geïnstalleerd op aandringen van de USR! Daarnaast 
ziet men ook graag meer flexibele werkplekken en stopcontacten, 
om ook met een laptop goed op de RU te kunnen werken. Alle 
enquêteresultaten zijn gedeeld met de Gebruikersdienst ICT en 
zij zullen nu bekijken wat geïmplementeerd kan worden. De USR 
is blij met het beeld wat uit deze enquête naar voren is gekomen: 
op sommige vlakken is relatief  makkelijk winst te boeken voor de 
ICT-diensten op de RU.

Meer software? graag! 

(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: noodoplossingen voor de 23e van de maand.

Wat: proefplankjes plunderen
Waar: de Sligro
Buit: driegangenmenu in een hand-
omdraai
  

Aan de Energieweg kan 
de hongerige student 
zijn hart ophalen. Zonder 
Sligropas, maar blakend 
van het zelfvertrouwen 
wandelen de proefperso-
nen naar binnen en be-
ginnen hun bezoek met 
een aperitief op de kaas-
afdeling. Het testpanel 

laat zich door haar reukorgaan leiden 
naar het volgende gangpad, waar ze 
een pruttelende stoofpot krijgt voor-
geschoteld door de chef van de dag. 
Ondertussen doemen er vanuit elke 
hoek argwanende verkopers op om te 
helpen met de ‘boodschappen’. Het 
panel bedankt hen vriendelijk voordat 
het nog een slok Cabernet Sauvig-
non neemt en  zich verder begeeft in 
de wereld van gratis genot. Op naar 
het toetje: een trio van appeltaart, 
apfelstrudel en toffees. Een pasje blijkt 
alleen nodig bij het afrekenen en dus 
glippen de voldane fijnproevers, al 
snoepend van een pepermuntje, tus-
sen de kassa’s door naar buiten. Die 
laatste dag zonder stufi overleef je op 
deze manier wel. 

Wat: bedelend met een bord
Waar: tussen winkelend publiek
Buit: geen rooie cent
 

Doe een beroep op de 
barmhartigheid van je 
medemens en positioneer 
jezelf, gewapend met 
karton, stiften en een uitge-
streken gezicht, in een 
druk winkelgebied als de 
Marikenstraat. Een portie 
bluf en een treffende tekst 
zouden het testpanel de 

nodige centen voor een avondmaal 
moeten opleveren. Helaas, zelfs met 
standvastigheid en een vertederende 
pruillip brengt het gebedel geen en-
kele duit in het zakje. Bereid je voor 
op afwijzende blikken en beledigend 
gesnauw, want de beweegredenen 
van een arme student zullen meer 
dan eens in twijfel worden getrok-
ken. Bij het lezen van deze smeek-
bede laat de massa van de straat 
meermaals weten dat het ‘wel mee 
zal vallen’ en dat deze poging ‘best 
belachelijk’ is. Met een lege maag en 
de staart tussen de benen keert het 
testpanel terug naar huis.

Wat: afruimband roven
Waar: De Refter
Buit: ratatouille van boerenkool en 
bami

Zelfs als je platzak bent, is 
een diner bij De Refter bin-
nen handbereik. Al surveil-
lerend bij de afruimband 
wachten de proefpersonen 
op een student die op het 
punt staat zijn restjes aan 
de prullenbak te doneren. 
Boerenkool en bami passe-
ren de revue. ‘Zal ik dit voor 

je wegzetten?’, vraagt het panellid 
aan een van de betalende bezoekers 
terwijl zij zijn bord boerenkool over-
neemt. De contente studente zoekt 
hierna een tafeltje uit het zicht, want 
een licht gevoel van gêne speelt op 
bij het eten van andermans kliekjes. 
Een opkomende smetvreesaanval 
moet worden onderdrukt voordat ze 
haar tanden in het afgedankte maal 
kan zetten. Kosten en moeite blijven 
bespaard, maar deze afgekoelde en 
smakeloze brij lijkt in niets op wat je 
moeder je vroe-
ger thuis voor-
schotelde. ANS

(Advertentie)

Kijk voor nog twee laatste redmiddelen op ANS-online.nl



Het is geel en het ploft Tekst: Mickey Steijaert/ Foto’s: Mirte ten Broek/ Illustratie: Alex Kup
P. 22

Vanaf buiten is Probroed & Sloot niet te onderscheiden 
van de schuren in de buurt. Binnen gaan echter kar-
renvrachten aan kippetjes over de lopende band. Het is 
moeilijk voor te stellen dat in de rustieke omgeving van 
Groenlo dagelijks vrachtwagens met eieren en kuikens 
af en aan rijden. Hier worden wekelijks gemiddeld 1,5 
miljoen vogeltjes klaargestoomd voor onder andere de 
plofkipindustrie.
In het kantoor van het filiaal van een van Europa’s 
grootste kuikenbroederijen wordt de gesuggereerde 
landelijke idylle voorgoed om zeep geholpen. Een dub-
bel bezette receptie, ruime vergaderzalen en eivormige 
lampen aan het plafond kom je immers niet bij iedere 
achterhoekse boer tegen. Al even atypisch is de gelikte 
PowerPoint-presentatie die bezoekers wordt voorge-
schoteld, met grafieken over het ‘optimale kuiken’ en 
de plaats van Probroed & Sloot in het plofkip-produc-
tieproces. Intussen vertelt Roel Koebrugge, voorman 
en assistent-teamleider, over de kernwaarden van het 
bedrijf. ‘Openheid is er daar een van. We organiseren 
onder andere open dagen voor de omwonenden, zodat 
ze een idee krijgen van wat hier gebeurt.’ In hoeverre 
wordt de slechte reputatie die de pluimveeindustrie heeft 
hier gerechtvaardigd?

Appeltje eitje
Koebrugge gaat voor naar een ruime hal achter het kantoor. 
Hier komen de karren met uit te broeden eieren binnen. 
Een enorme lading staat al klaar voor morgen: grote con-
tainers met kippenlegsels, allemaal afkomstig van zoge-
naamde ‘vermeerderaars’ in Nederland en Duitsland. Dat 
zijn bedrijven waar tienduizenden kippen miljoenen eieren 
uitpoepen. Een computer houdt nauwkeurig bij hoeveel 
er binnenkomt. De meest recente levering bestond uit 
tweehonderdduizend eieren. ‘Dat was wel een flinke lading’, 
merkt Koebrugge droog op.
In een donker hoekje van de opslagloods staat een aantal 
containers afgezonderd van de rest. Hierin liggen de eieren 
die meteen zijn afgekeurd, de absolute losers van het stel. 
‘De kwaliteit van het broedei is een belangrijk uitgangspunt’, 
vertelt Koebrugge. Hij werkt al sinds 1997 voor het bedrijf en 
heeft in die tijd heel wat gekke minkukels voorbij zien komen. 
‘Het vreemdste wat ik heb gezien was een ei in een ei’, vertelt 
hij. ‘Die kip viel tijdens het leggen waarschijnlijk ergens 
tegenaan, waardoor het ei terugschoot in de kip en door een 
nieuw vlies werd omhuld.’ Ook bij de huidige lading zit weer 
een aantal rare creaties, zoals dubbeldooiers zo groot als een 
kleine handpalm. ‘De scholieren die hier komen werken, bak-
ken hier wel eens een omelet van’, lacht Koebrugge. 

oNT-
pLof-
Kip

Iedere maand loopt ANS 
een dag mee in een 
wonderlijke wereld. Deze 
maand: pluizige plofkui-
kens op de fabrieksband

meeLoperS

Dankzij de campagnes van Wakker Dier geniet de plofkip inmiddels na-
tionale faam. Waar de massaal gekweekte vleesvogels vandaan komen is 
minder bekend. In de kuikenbroederij wordt pluimvee machinaal 
geproduceerd en geselecteerd of afgeserveerd. ‘Het klinkt mis-
schien wat cru.’
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Uitkomst 7
Vanwege de hoge hygiënestandaard binnen het bedrijf 
mogen bezoekers de rest van de broederij enkel na een 
douche betreden. Hiervoor heeft Probroed & Sloot speci-
ale douchehokjes ingericht, die toegang verschaffen tot de 
rest van het bedrijf. Elke medewerker en bezoeker moet 
aan de ene kant hun kleren achterlaten om zich aan de an-
dere kant in een kek bedrijfspakje te hijsen. De Probroed-
mode blijkt zich te beperken tot wit en kuikengeel.
Achter de douches houdt de loods op en begint de 
fabriek. Hallen gevuld met ronkende machines en 
lopende banden worden afgewisseld met ingewikkelde 
gangenstelsels, waar piepende containers volgepropt 
met gele diertjes doorheen worden gesjeesd. De eieren 
gaan achttien dagen in een tropisch broedlokaal, daarna 
volgt een machinale ‘schouw’. Hier wordt gekeken of de 
eieren bevrucht zijn of niet. Ieder uur zoeven tachtigdui-
zend eieren door een huizenhoge constructie. De lichtere, 
kuikenloze exemplaren worden in een tank gekwakt om te 
dienen als grondstof voor onder andere veevoer. De rest 
verdwijnt in hokken met namen als ‘Uitkomst 7’, waar de 
kuikens drie dagen later het leven tegemoet pikken. De 
eieren zijn inmiddels overgeplaatst van de rekken naar 
kratten. Koebrugge: ‘Als je ze in het rek laat uitkomen, 

moet je de kuikens naderhand van de grond rapen. Dat wil 
je natuurlijk niet.’

Boffen of ploffen 
Het grootste gedeelte van de beestjes die uit hun schulp 
kruipen is een zogenaamd eendagskuiken. Deze blijven 
hooguit een enkele dag bij het bedrijf, daarna worden ze 
getransporteerd naar de plofkipstal. Eerst wacht echter nog 
een bikkelharde selectieprocedure in de sorteerruimte. 
In deze fabriekshal is het een lawaai van jewelste: hits van 
Jeroen van der Boom vermengd met machinaal gerommel 
en het gepiep van duizenden donzige diertjes. Een team 
van zes sorteerders heeft als taak de gezonde vleeskuikens 
te scheiden van de rest. Op het eerste gezicht zonder enige 
scrupules graaien ze in de voorbijschuivende kratten en 
smijten ze hun pluizige lading op een andere loopband. 
Misvormde, zieke, platgetrapte of nog niet helemaal uit-
gekomen kuikens die in de kratten blijven, worden op een 
andere manier plofkip. In de volgende ruimte slurpt een 
enorme stofzuiger ze op en al tollend worden ze naar een 
vacuüm tank geblazen. Door het drukverschil spatten de 
pechvogels uiteen. Een piep later resteert slechts een zielig 
hoopje bloed en veren.
‘Dat klinkt misschien wat cru’, geeft Koebrugge toe over 
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deze weinig subtiele methode, ‘maar het is zo voorgeschre-
ven en de diervriendelijkste manier. Als je ze bijvoorbeeld 
zou versnipperen, heb je wel eens dat een kuikentje nog tien 
seconden op de verhakselaar staat te stuiteren, terwijl ze al 
een pootje of vleugeltje kwijt zijn.’ Op internet circuleren ver-
halen over het structureel afmaken van alle haantjes, omdat 
die minder snel vlees zouden aankweken dan hennetjes. 
Dit verwijst Koebrugge naar het rijk der fabelen. ‘Alleen bij 
legkuikens worden de mannetjes afgemaakt. Bij ons gaat 
slechts 5 procent van de kuikens en eieren naar de afdeling 
destructie.’ Dat komt nog steeds neer op zo’n vijftienduizend 
stuks pluimvee en niet uitgekomen eieren per week.
Hoewel de sorteerders geconcentreerd werken en in hoog 
tempo met gele beestjes gooien, blijkt er incidenteel een 
donsbal pech te hebben. Een op het oog gezond kuiken 
schuift langzaam richting zijn noodlot tot we een van de sor-
teerders vragen wat er mis is met dit exemplaar. ‘Oh, hier is 
inderdaad niks mis mee.’ Het vogeltje wordt bij zijn gezonde 
soortgenoten gegooid en een explosief einde bespaard.
De kuikens die het eerste oordeel overleven vervolgen 
hun weg over de loopband. Eerst schuiven ze langzaam 
langs een definitieve controle door twee medewerkers, 
daarna worden ze door ijzeren schotten in drie rechte rijen 
geduwd. De diertjes vallen vervolgens op een snellere 
loopband die ze telt en als kanonsvogels in een krat keilt. 
Wanneer negentig angry birds op elkaar gepropt in een krat 
zitten, verplaatst deze zich over een soort achtbaan naar de 
volgende ruimte, waar ze weer in containers worden gezet 
en klaar zijn voor transport.

Puur & Eerlijke kiloknallers
Inmiddels is het twaalf uur geweest en tijd om te schaften. 
De medewerkers vormen een bont gezelschap: van dames 
die de kuikens sorteren tot scholieren die na schooltijd de 
machines schoonmaken. Sinds Wakker Dier gestart is met 
haar plofkipcampagne staat de kippenvleesindustrie onder 
druk. Voor Probroed & Sloot was dit echter geen reden om 
de deuren voor pottenkijkers te sluiten. Koebrugge: ‘Wij 
werken hier volgens de hoogste standaard van de Engelse 
supermarktketen Marks and Spencer. Zij controleren ons 
ieder jaar op onder andere welzijn.’
Hoewel het bedrijf tot de agrarische sector behoort, geeft 
Koebrugge toe dat hij zich niet echt boer kan noemen. 
‘Alleen als je zo’n schattig kuikentje vast hebt merk je dat 
je wel degelijk met dieren aan het werk bent. Verder is het 
eigenlijk een fabriek.’
Dat lopendebandwerk is hard nodig, gezien de miljoenen 
kuikens die de vleesindustrie wekelijks vraagt. Dit zijn zowel 
toekomstige kiloknallers als AH Puur & Eerlijkfilets in spe. 
Probroed & Sloot is het enige bedrijf waar kuikens worden 
gebroed waarvan het vlees een Beter Leven-ster van de 
dierenbescherming krijgt. ‘De overheid wil toch voor be-
taalbaar vlees zorgen. Zolang de consument een prijskoper 
is, blijven het zulke massale aantallen.’ Toch levert Probroed 
& Sloot haar bijdrage aan het dierenwelzijn. ‘We moeten 
ook niet zien dat iemand tegen een kuiken aantrapt. Dan is 
het gelijk wegwezen.’ ANS



Het was lang niet altijd ellendig om als vreemde eend in 
de bijt op te groeien in een klein boerengat. Door mijn 
uiteenlopende interesses kon ik tot mijn elfde namelijk 
zonder al te veel moeite met iedereen opschieten. En dat 
begon al vroeg, in de kleuterklas. Buiten speelde ik voetbal 
met de jongetjes, terwijl binnen de poppenhoek immer 
op me wachtte. Daar wisselde ik met gemak tussen de 
vader- en moederrol; gender-grenzen kende ik niet. Dat 
mijn klasgenootjes geen enkele moeite hadden met deze 
kinderlijke schizofrenie, was een mooie bijkomstigheid. Ik 
ben talloze keren getrouwd met mijn beste vriendjes en 
meisjes vroegen me dagelijks om verkering terwijl ik in een 
jurk door de klas paradeerde.  

In mijn latere jaren op de basisschool was er één jongen 
met wie ik een kinderlijke liefdesrelatie wist op te bouwen. 
Met seksualiteit had dit nog weinig te maken, maar op 
een bijzondere, naïeve manier hielden we wel van elkaar. 
We liepen hand in hand over straat en knuffelden elkaar 
helemaal suf. Dat werd soms zó intiem, dat we het tegen-
woordig ongetwijfeld ‘droogneuken’ zouden noemen. Daar 
kwam nog eens bij dat hij de eerste jongen was die mij zijn 
private delen toonde.

Het was midden in de nacht. We lagen buiten in een 
tentje, tussen de paarden en de koeien. Het was ijskoud 
en de wind gierde en gilde. We vertelden om beurten 
oprechte verhalen en kropen steeds dichter tegen elkaar 
aan, om onszelf warm te houden. We blikten vooruit op 
onze toekomst en deelden onze diepste geheimen. Wat 
bleek? De jongen was als klein kind besneden en wilde mij 
laten zien hoe dat er uitzag. Maar slechts op één voor-
waarde: hij wilde ook weten hoe mijn piemeltje erbij hing. 
De zaklampen gingen aan en 10 seconden later lagen we 
allebei bloot in de tent, stil en geïntrigeerd door wat we 
zagen. Opwindend was het niet, spannend wel. Na een 
paar minuten deden we giechelend onze pyjama’s weer 
aan. Stoer en stout, zo voelden we ons. 

Een half uur later renden we gillend door de velden, naar 
huis. We vonden het veel te eng in die stomme tent en wil-
den alleen nog maar tegen elkaar aanliggen in een groot, 
warm bed. En zo geschiedde. 

We hebben het nooit meer over die nacht gehad. Een 
jaar later vertrok hij naar een andere stad en we verloren 
elkaar langzaam uit het oog. En dat is prima. Hij leerde mij 
dat jongens op een liefdevolle manier van elkaar kunnen 
houden, zonder poespas of seksuele spanning. Hoewel 
dat laatste uiteraard niet onbelangrijk is, toonde hij mij de 
meerwaarde van een platonische, mannelijke vriendschap. 
Soms mis ik het. Soms mis ik hem.

DIARIUM VAN EEN 
DORPSHOMO

Het is geel en het ploft
P. 24

Diarium van een Dorpshomo
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In deze rubriek staat iedere 
maand een ander issue 
centraal, waarover de me-
ningen sterk zijn verdeeld. 
Deze maand: doden met 
drones

Terwijl het aantal Amerikaanse drone-aanvallen steeds verder toeneemt, zwelt de kritiek op het 
drone-beleid van Barack Obama aan. In zijn inaugurele rede van 2009 beloofde de president te 
breken met de War on Terror van George Bush en met ‘de valse keuze tussen onze veiligheid en 
onze idealen’. Een dag later gaf Obama opdracht tot een drone-aanval op twee huizen in de bergen 
van Pakistan. Hierbij werden naast de beoogde vijf Al Qaeda-strijders ook ten minste zeven burgers 
gedood. Aan de andere kant van de wereld zetten de betrokken Amerikaanse soldaten na hun acht-
urige werkdag het beeldscherm uit en schoven ze thuis bij vrouw en kinderen aan tafel.  
Dit was de eerste in een reeks van meer dan 350 drone-aanvallen. Door het gebruik van onbe-
mande vliegtuigen kunnen militairen vanuit hun luie stoel bommen werpen op doelwitten duizen-
den kilometers verderop. Inmiddels zijn er tussen de 470 en 880 burgerslachtoffers gevallen door 
toedoen van drones.  
Omdat drones steeds vaker worden ingezet, besloten de Verenigde Naties (VN) onlangs een 
onderzoek te starten naar de gevolgen van het gebruik van de onbemande vliegtuigen. Vanwege 
de afwezigheid van internationale wetgeving is het gebruik van drones op dit moment ongehinderd 
mogelijk. De vraag is echter of het ethisch verantwoord is wanneer soldaten geen enkel risico lopen 
terwijl ze met een druk op de knop vele slachtoffers maken. Mogen drones zonder meer worden 
ingezet om te doden?

oorLog 
vANuiT eeN 
bureAuSToeL
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De STeLLiNg vAN DeZe mAAND: BEWAPENDE DRONES MOGEN NIET WORDEN INGEZET

Het issue Tekst: Silke Spierings en Laurie de Zwart/ Illustratie: Rens van Vliet
P. 26

Kees Homan, onderzoeker bij het clingendael In-
stituut en voormalig generaal-majoor bij de Neder-
landse Krijgsmacht 
‘Het probleem met nieuwe wapens is dat de ethische 
discussie altijd achteraf wordt gevoerd. Voor bewapende 
drones moet strenge wetgeving komen. Aanvallen mogen 
alleen worden toegestaan op militaire doelen en met pro-
portioneel geweld, dit houdt in dat het belang van het do-
den van het doelwit moet opwegen tegen de veroorzaakte 
schade. Wat dat precies inhoudt, hangt af van de situatie. 
Daarnaast moet het altijd een mens zijn die de beslissing 
tot doden neemt.  
‘Op dit moment vindt er een zekere dehumanisering van 
oorlogsvoering plaats. Het is een ontwikkeling die al lan-
ger gaande is, maar voor mij is de grens vrijwel overschre-
den nu het zich nauwelijks meer lijkt te onderscheiden 
van een videospelletje. Eerst zagen de militairen op het 
scherm precies wat ze aanrichtten, maar dat bracht te veel 
emotie met zich mee. Daarom worden de doelwitten nu in 
beeld gebracht als stippen.  
‘Het is inherent aan een conflict dat beide partijen risico 
lopen. Normaal gesproken bevinden militairen zich op het 
strijdveld, daar is moed voor nodig. Dat is bij onbemande 
vliegtuigen niet meer het geval. Het doden van mensen is 
verworden tot een kantoorbaan.’ 

frans Osinga, commodore bij de Koninklijke 
Luchtmacht en hoogleraar Militair Operationele 
Wetenschappen aan de Defensie-academie in Breda
‘Ik ben het niet eens met de stelling. Hoewel het vlieg-
tuig onbemand is, wordt het wel door mensen bestuurd. 
Daarmee valt het net als de inzet van andere wapens onder 
de regelgeving van het humanitair oorlogsrecht. Er is dus 
al voldoende internationale wetgeving. Als je kijkt naar de 
afgelopen tweehonderd jaar zie je voortdurend ontwikkelin-
gen die de gevaren voor eigen troepen minimaliseren. De 
drone is dus niet heel anders dan andere wapens.  
‘Vooralsnog kunnen we niet aannemen dat er meer 
burgerslachtoffers vallen door aanvallen met drones dan 
door reguliere luchtaanvallen. De wapens van onbemande 
vliegtuigen zijn juist erg precies. De mogelijkheid bestaat 
dat er te lichtzinnig mee wordt omgesprongen, maar dat 
is met name afhankelijk van de training en discipline van 
de operators. Juist omdat je comfortabel zit, alles op beeld 
wordt vastgelegd en er meer tijd is om extra informatie in te 
winnen kun je de situatie beter inschatten.
‘Op dit moment zijn onbemande vliegtuigen tactisch 
en technisch nogal kwetsbaar: ze zijn traag. Ook als de 
techniek volledig is ontwikkeld is het de vraag of de 
Nederlandse Krijgsmacht bewapende drones zal inzetten. 
Voorlopig zal Nederland alleen onbemande verkennings-
vliegtuigen aanschaffen.
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De AmeriKAANSe LuCHTmACHT LeiDT 
iNmiDDeLS meer DroNe-piLoTeN op DAN 
reguLiere piLoTeN. IN DE VERENIGDE STA-
TEN BESTAAN 64 BASES VOOR HET BESTUREN 
VAN DRONES.

ONDERZOEKSBUREAU PEW RESEARcH DEED 
IN 2012 EEN PEIlING NAAR HET DRAAGVlAK 
VOOR drones IN 21 lANDEN. Hieruit blijkt 
DAT ALLeeN De AmeriKAANSe bevoL-
KiNg mereNDeeLS poSiTief TegeNover 
De iNZeT vAN DroNeS STAAT.

OP DE THUISBASIS ZITTEN DE DRONE-PIlOTEN 
IN VOl ORNAAT AcHTER HUN BEElDScHERM. 
Ze beSTureN HeT vLiegTuig meT eeN 
joySTiCK. 

kijk voor meer 
reACTieS op 
ANS-oNLiNe.NL

Avery Plaw, hoogleraar Politicologie aan de Uni-
versiteit van Massachussetts 
‘Waarom zouden drones verboden moeten worden? In 
het verleden zijn er wapens zoals mosterdgas verboden 
omdat ze niet precies genoeg waren: ze troffen alle bur-
gers in het betreffende gebied. Met drones kunnen sol-
daten hun doelen juist goed herkennen en zeer precieze 
aanvallen uitvoeren. Bovendien genieten de militairen 
een grotere mate van concentratie, omdat ze vaker dan 
reguliere piloten worden afgewisseld.  
‘Het feit dat de Amerikaanse soldaten geen risico lopen 
maakt de drone niet inhumaan. Ook bij kruisraketten is 
er voor eigen militairen geen risico. Bovendien is het de 
eerste verantwoordelijkheid van de overheid om haar 
eigen burgers te beschermen, dit staat boven de veilig-
heid van andere burgers. De kans dat er burgerslachtof-
fers worden gemaakt bestaat bij elke militaire aanval. Dat 
geldt niet specifiek voor drones. 
‘Hoewel velen betogen dat de Verenigde Staten de 
oorlogwetgeving overtreden door drone-aanvallen op 
terroristen uit te voeren, kunnen ze met recht stellen dat 
ze in oorlog zijn met Al Qaeda. Wanneer er sprake is van 
oorlog is het gebruik van geweld en dus van drone-
aanvallen legitiem, ook in gebieden waar geen direct 
conflict is.’ ANS
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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 nassausingel.

‘Als je met me naar bed wil, mag je het ook gewoon zeg-
gen hoor’, reageert Jaap (24), derdejaars Communicatie-
wetenschappen, op de interviewaanvraag, terwijl hij zijn 
frietje met in ontvangst neemt. Het is vier uur ‘s nachts en 
friettent Keizer Karelplein stroomt langzaam vol met honge-
rige feestgangers. Jaaps vriend (22), derdejaars Notarieel 
Recht – ‘niet alleen knap, maar ook heel slim’ - stelt zich 
voor als Peter. Bij nadere inspectie op Facebook blijkt dit 
niet zijn eigen naam te zijn. Het is niet de enige keer deze 
avond dat de betrouwbaarheid van de gegeven antwoor-
den valt te betwijfelen. Een derde kompaan onttrekt zich 
volledig aan het gesprek en gaat met zijn kipcorn aan een 
andere tafel zitten.  
‘Twee handen op een vrij strakke buik’, beschrijft Peter zijn 
vriendschap met Jaap. De studenten sluiten hun nachten 
vaker af in het iconische frietkot. Ze komen net terug van 
een hiphopavond in muziekcafé Merleyn. ‘Soms heb ik zin 
om de neger in mij naar boven te laten komen’, verklaart 
Jaap. ‘De muziek was goed, maar er was geen kip te 

bekennen. Daarom besloten we een ander avontuur aan te 
gaan.’ De vrienden eindigden in de Drie Gezusters. ‘Vind 
je dat een achteruitgang? Ja? Wij ook.’  
Met een Festini-ijsje in de hand beginnen de heren te 
raaskallen. Jaap: ‘Tijdens carnaval ontmoette ik een super-
knap meisje. Ik twijfelde: zal ik op haar afstappen of een 
poëtisch gedicht schrijven?’ Uiteindelijk besloot hij een 
foto van zichzelf af te drukken. ‘Met daaronder de tekst: 
“Ik howdt van ju!”, want ik schreef het in dronken toestand. 
Toen ben ik met het spandoek naast de A325 gaan staan, 
want ik wist dat ze dat ze daar langs zou rijden. Super 
romantisch vond ik, maar zij kon het niet waarderen.’ 
Waar of niet, tegenover ANS stellen de heren zich een stuk 
minder galant op. Na een half uur beginnen ze kinderlijk te 
jammeren of ze naar huis mogen. Nee, want ondanks dat 
het ver na kinderbedtijd is, zullen ze eerst de kennistest 
moeten doorstaan. ANS

De naam van Jaap is gefingeerd. 
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Nota bene: ANS is wars van nieuwe dienstregelingen en houdt de lijn van voor 9 december aan.
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kennisvragen

Waar komt de naam frikandel vandaan? 
Peter: ‘Adele, want die zit ook vol vlees.’ 
Jaap: ‘Nee man, deze weet ik. Fri is het gefrituurde deel 
van de kandel. Kandel is het gekandaliseerde deel. Kanda-
liseren is een proces waarbij paardenvlees, varkensvlees 
en koeienballen in een blender worden gemixt. Uitein-
delijk ontstaan er meters frikandellen, die in stukjes van 
precies 17,3 centimeter worden gesneden.’ 
Peter: ‘Ja, je zou maar een frikandel van 17,2 centimeter 
krijgen. Waar zijn we dan mee bezig in deze wereld?’

Hoewel hun fantasie ver reikt, komen de snackers niet tot 
het juiste antwoord. De frikandel werd in 1954 voor het eerst 
verkocht door slagersknecht Gerrit de Vries. De naam stal 
hij van onze oosterburen: daar bestond de frikadelle als 
platte gehaktbal. 

Wat is een broodje spee? 
Peter: ‘Dat is een broodje dat zich aan het ontwikkelen 
is. Hij heeft heel erg zijn best gedaan en is uiteindelijk 
benoemd tot een broodje in spe. Het zijn verdomd mooie 
broodjes hoor, die broodjes in spe.’ 
Jaap: ‘Mee eens.’

Het opgehangen verhaal is duidelijk een broodje aap. 
De Nijmeegse specialiteit is een broodje kaassoufflé met 
daarop satésaus, zoetzure saus en rauwe uitjes.

Klopt als een bus?

De heren vestigen een nieuw diepterecord in de geschiedenis 

van Lijn 1: ze behalen nul breintjes. Aan hun fantasie ligt het niet, 

die heeft op volle toeren gedraaid. Jammer genoeg krijg je daar 

geen punten voor.

Hoeveel stoplichten staan er op het Keizer Karel-
plein? 
Peter: ‘Er zijn vijf kruisingen, vijf keer vijf stoplichten 
maakt 25.’  
Jaap: ‘En er is er altijd wel eentje kapot, dus ik zeg 24.’ 

Waar de meeste feestvierders dubbel zien, zien deze 
studenten nog niet eens de helft. Op de zes kruisingen van 
het Keizer Karelplein staan maar liefst 73 stoplichten. 

Noem meer dan vijftien snacks in een halve minuut. 
Peter: ‘Frikandel, viandel, kroket, döner, kaassoufflé, bami-
bal, nasischijf, satékroket, goulashkroket, groentekroket, 
Kwekkeboom kroket, kipknots, kippenvleugels, kipcorn.’
Jaap: ‘Nog een!’ 
Peter: ‘Viandel.’

Helaas. Ondanks de vele avonden die de heren in het frietkot 
hebben doorgebracht, komen ze net een snack tekort bij het 
opnoemen van de gefrituurde hoogstandjes. Nul breintjes.

Waarvoor moet het pand van friettent Keizer Karel-
plein wijken? 
Jaap: ‘Hij moet helemaal niet weg. Heb je het bestem-
mingsplan wel gelezen?’
Peter: ‘Ik weet het niet. Mogen we nu gaan?’

De eigenaar van de cafetaria hoeft inderdaad niet te ver-
trekken, maar het pand wordt vervangen door een nieuw 
ontwerp dat beter past bij het park dat wordt aangelegd. De 
nostalgische keet is te koop op Marktplaats. Tijd voor discus-
sie is er echter niet meer, de studenten zijn vertrokken.  

Beeldend vermogen

Zodra de fotograaf haar camera tevoorschijn haalt, beginnen 

de jongens wederom moeilijk te doen. Ze willen hun wazige 

oogjes absoluut niet vereeuwigen. Peter: ‘We hebben net een 

overeenkomst afgesloten volgens aanbod en aanvaarding van 

artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek en we zijn niet tot een 

foto overeengekomen.’ 

Uiteindelijk stemmen de jongens toch in met een kiekje, van hun 

ruggen welteverstaan. Door hun ongeduld – ‘Kun je de knop 

niet vinden ofzo?’ – en onvermogen om stil te zitten ontstaat er 

een afschuwelijk plaatje. Nul cameraatjes. 
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opLoSSiNg CrypTo februAri-ANS
HorIZontaal: 1. HORlOGE, 4. VISAGIST, 5. HIPSTER, 6. PATROON, 
8. KAPSAlON, 12. SPijKERBROEK, 14. cOlBERT, 15. BOB, 16. 
JAPON, 17. DIESEl, 18. BONTJAS

VertIcaal: 2. EETSTOORNIS, 3. cATWAlK, 5. HAKKEN, 7. ONDER-
GOED, 9. DEKKERS, 10. MIlAAN, 11. PANTAlON, 12. STROPDAS, 
13. KORSET

wiNNAAr
Winnaars van de vorige crypto zijn nick smolders en robin geurten. Deze 
maand geeft ANS een uitgebreid snoeppakket  van de Big Bazar weg. Stuur je 
oplossing voor 20 maart onder vermelding van naam en telefoonnummer naar 
redactie@ans-online.nl en maak kans op een prijs om je vingers bij af te likken.

CrypTo
Deze maanD is het heet bij De crypto. Geniet van De vlammen of smelt bij De GespierDe armen van Don 
JuAn.  zing intussen mee met kinderen voor kinderen: zomAAr whAm in vuur en vlAm!
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HoriZoNTAAL
4. De vogel heeft ijzer voor nul komma nul (6), 8. Het festival der vreemdgangers (7), 9. De beste vriend van frodo is een karolinger (6), 11. Je 
geliefde smeerde broodjes onder invloed van sambuca (9), 16. Kilo voor je derrière geeft verlichting (5), 17. De frisse Bono deed een kunstje 
om haar te veroveren (11), 18. Knappe man wordt gehuldigd met verlangen (8), 19. Met grote passie vertrok de rikketik op een mars (10), 20. 
Ware liefde nogmaals gedeeld door twee (10).

verTiCAAL
1. Door het enthousiasme boven verlies je niet iets (9), 2. De beste vriend van Jerry maakt een licht ontvlambaar tijdschriftje (7), 3. Negatief 
en vervelend, wel goed in bed (7), 5. De Spanjaard knikte, was brak en ook de pineut.(6), 6. Heath ledger verleidt het Spaanse huis in een 
actualiteitenprogramma (8), 7. De gure verkorte zuiderburen braadde vlees tijdens de regieaanwijzing (8), 10. Deze berg is volgestopt met hard 
gebakken spek (7), 12. Explosief openbaar vervoer van poeder (8), 13. linda, Roos & Jessica brengen lucht in gevaar (8), 14. Hete zaden zijn 
er talloos (6), 15. Dit bier is opnieuw de redder in nood (9).
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Wie: Martyn (23), eerstejaars Geschiedenis
Wat: lurken aan opa’s pijp
Waar: in een walm
 
Waarom houd je van pijproken?

‘Mijn grootpappie rookte altijd pijp en dat vond ik fascinerend. Toen hij overleed 

heb ik zijn pijpen geërfd. Engelse tradities spreken me erg aan. Ik houd bijvoor-

beeld van paardrijden en ga op jacht via mijn baantje bij Staatsbosbeheer.

‘Op de middelbare school rookte ik sigaar. Na een tijdje was daar niets meer 

aan, want ik dacht “same shit, different name”. Ongeveer drie jaar geleden ben 

ik overgestapt op pijproken, dat is veel meer dan roken alleen. Je moet de pijp 

stoppen met tabak, aansteken en opnieuw aansteken. Ondertussen neem je af 

en toe een trekje en overdenk je hoe kut carnaval is.’

in wat voor setting rook je het liefst?

‘Bij het studeren steek ik er soms een op, maar ook tijdens het filosoferen met 

vrinden. Wanneer ik niet zo snel een slim antwoord klaar heb trek ik aan mijn 

pijp om tijd te rekken. 

‘Het rookverbod beperkt mijn vrijheid een beetje, een pijp steek je namelijk niet 

eventjes buiten op straat op. Het duurt minimaal een uur voordat je hem hebt 

opgerookt en ik heb zelfs eens drie uur aan dezelfde pijp gezogen.’

Je jaagt en rookt pijp. is Prins Bernhard je grote voorbeeld?

‘Prins Bernhard was zeker een koning, mijn kast staat vol met boeken over 

hem. Hij ging altijd goed gekleed en ik houd zelf ook wel van een jasje en nette 

schoenen. Ik ben sowieso monarchist.’

Jaag je mensen wel eens op stang met je hobby?

‘Sommige mensen vinden het mooi, anderen vinden me een oude lul. Ik ben 

wel eens op een dispuutsavond bij carolus geweest en toen vroeg iedereen: 

“jij bent zeker reünist?” Dat interesseert me niet. Iedereen moet meester en 

vormgever van zichzelf zijn en niet als een makke koe anderen volgen. 

‘Toch wordt deze vorm van roken over het algemeen goed ontvangen. Pijpro-

kers staan bekend als bedachtzaam. Dat zorgt ervoor dat mensen minder snel 

denken dat ze kanker krijgen wanneer ik een pijp tevoorschijn haal, dan wan-

neer iemand een sigaretje opsteekt.’

Wie zie jij het liefst de pijp uitgaan?

‘Een socialist of communist. Doe maar fidel castro, weg met die sigaren.’ 

ans
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