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commentaar
Mattheüs 26: 40-41: ‘En Hij kwam tot de discipelen en vond
hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met
mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’
In september kon ANS geld verdienen. Een halve pagina zwart/
wit offerden we zonder scrupules op voor een advertentie waarin
studenten 2100 euro werd beloofd voor deelname aan een
malaria-experiment. Hetzelfde experiment is nu tijdelijk stopgezet, omdat een van de deelnemers – toevallig of niet – een
hartkwaal heeft opgelopen. Zaten wij fout en mogen wetenschappers studenten niet met een zak poen hun lab in lokken?
Of is ‘het vlees’ van studenten te zwak om 11 maanden aan
stufi te weigeren?
Ook de RU wil studenten - en media - lokken deze maand. De
viering van het lustrum moet en zal uitgroeien tot ons eigen
Nijmeegse kroningstafereeltje. Zo worden op 24 mei de eredoctoraten uitgereikt in de St. Stevenskerk. Wetenschappelijk hoogstaande figuren zullen een lintje ontvangen van rector Kortmann.
Plots kwam het bericht naar buiten dat ook Angela Merkel, bazin
van Duitsland, op het erelijstje komt te staan. Waarom? Omdat
ze goed is voor vertrouwen enzo en dit blijkbaar ‘het centrale
thema van het universitaire lustrum’ is. De RU hengelde een
hoop landelijke aandacht binnen, maar heeft een viering van de
wetenschap verkwanseld aan haar mediageilheid. Het vlees is
zwak. Dat terwijl de RU wel dapper stand houdt tegen Bussemakers efficiency-driften. Zowel het BSA voor het tweede jaar
en het wettelijke collegegeld voor de tweede studie krijgen hier
vooralsnog geen voet aan de grond.
Wie waakt ervoor dat de RU ook deze wetenschappelijke verworvendheden niet verkwist? De studentenraad, die we aan het
eind van de maand weer mogen kiezen, maar vooral grossiert
in UB-nachten en rapporten over Refterbroodjes? De ondernemingsraad, die laatst nog in de konten van de bestuurders
kroop door ze al kwijlend te feliciteren met het binnenhalen van
Merkel? Op hen hoeven we niet te rekenen. Het vlees is zwak,
laten we maar hopen dat Kortmann en consorten hun katholieke
klassiekers kennen en ook de komende tien jaar niet in verzoeking komen.
De hoofdredactie
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Fresku de onzekere
Naast Ilse de Lange en Racoon is Fresku een opvallende
naam op Radboud Rocks. De feestvierders kunnen een bijzonder optreden verwachten. ‘Ik wil het liefst dat mensen
walgend naar me kijken en denken “Is dit nu Fresku?”.’
13
Riskeer je rijk
Met exorbitante bedragen worden studenten als proefkonijn het lab in gelokt. Is deze manier van testpersonen
aantrekken ethisch verantwoord en is het veilig om hieraan
mee te werken?
19
De kunst van het clownzijn
Bij clownschool Buus word je niet tot Bassie of Pipo opgeleid. ‘Die spelen de clichéclown, net als die ballonknopende flapperdeflap-clowns in pretparken.’ ANS liep een dag
mee en zag maatschappijkritiek met een clownesk sausje.
22
RAMBAM
Bo Jeuken en Linda Hakevoort behoren tot het team van
RAMBAM. Het undercoverprogramma baarde opzien met
verzonnen poeptruien en spermabanken. ‘We willen laten
zien dat je met de grootste onzin extreem ver kunt komen.’
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niet
Carolina Magnus?
Eerlijk gezegd dachten we niet dat iemand het zou
geloven. Een dragqueen bij Carolus die zijn onwetende
dispuutsgenoten in bescherming neemt, wie trapt daar
nou in? Als ANS op 1 april uitkomt ben je sowieso bang
dat lezers op zoek gaan naar een grap, maar dat bleek
afgelopen maand gelukkig nauwelijks het geval. Daardoor
hebben we heerlijk mogen genieten van reacties als: ‘Hoe
hebben jullie haar... eh... hem in hemelsnaam gevonden?’
en: ‘Wow, gedurfd om zo in ANS te staan!’. Al blijft een
beetje verwarring zaaien binnen de Nijmeegse ballenclub
natuurlijk het leukst.
Voor de duidelijkheid
De hemeltergende reactie van RU-woordvoerder Martijn
Gerritsen in Het Issue over de lustrumviering was helaas
geen grap.

Voor de duidelijkheid (2)
Ook het telefoontje dat we kregen van zonnestudio Heskes
neigde naar een grap, maar was bloedserieus bedoeld. Dat
we in de Graadmeter van vorige maand iets schreven over
dat ‘de huidkanker na een zonnebankbezoek van je gezicht
af te lezen is’ sloeg nergens op en ook dat van die ‘oranje
baliemedewerkster die je tegemoet straalt’ was niet lief. Of
we alle tienduizend ANS’en even terug konden halen, want
‘na dit artikel lopen onze aantallen klanten en omzet terug’.
Bekijk het van de zonnige kant: onze bijdrage aan de volksgezondheid hebben we mooi weer geleverd. ANS

ans
Ruimschoots naar Radboud Rocks
Boos waren ze, heel boos. De studenten die geen kaartje
konden bemachtigen voor het lustrumfestival Radboud
Rocks. Boos op de organisatie, omdat kinderen onder de
twaalf wel - gratis(!) - naar binnen mogen terwijl zij buiten
worden gesloten. Schande! Zo kunnen studenten na twee
weken twijfelen opeens niet meer naar de fuif. Daarom gingen ze de barricaden op. Een Facebookactie en een alternatief feest in het Huygensgebouw waren al snel op poten
gezet en met resultaat: 1500 extra kaarten werden voor het
RU-feestje beschikbaar gesteld, alleen voor studenten. En
nu niet meer zeuren, mensen.
Studenten InActieve Medezeggenschap
Het zwaard van Damocles hing al een tijdje boven Siam,
de vereniging van plucheklevers die in tien jaar kelderde
van acht naar een zetel in de Universitaire Studentenraad.
Marc Thewissen hield - hevig trappelend - in zijn eentje
het hoofd van de partij boven water. Hij liet al eerder weten
dat opheffen een serieuze optie was, maar nu is Siam dan
toch echt kopje onder. Vooral een gebrek aan enthousiaste
mensen draaiden het de nek om. ‘Waar ging het fout?’,
vroegen we Thewissen op ANS-Online. ‘Dat is moeilijk te
zeggen, daar zijn meerdere redenen voor. Misschien heeft
ANS daar ook een bijdrage aan geleverd en kan ik de
vraag beter aan jullie stellen.’ Marc, moeten we dat nu weer
uitleggen? Vooruit dan: Siam (wie?).
Partij Voor Vragen
Normaliter is de PVV’er mediaschuw en zien we alleen
de blonde man met de grote mond zijn zegje doen in de
Tweede Kamer. Nu komt daar zowaar verandering in. Op
onze site lees je binnenkort een interview met PVV-zorgvrouw Fleur Agema over de toekomst van ons zorgstelsel
en haar toekomst binnen de partij.
Oh, als je daar toch bent: check dan ook even de driedelige leadstory die we schreven over de duurzame campus.
Hoe groen is de RU en hoe groen kan ze worden? ANS

Op de hoogte blijven van al
het studentennieuws?
Check dan
www.ans-online.nl, volg ons
op twitter of like de ANSpagina op Facebook

De studie ingejaagd Tekst: Mickey Steijaert
P. 04

stormloop
studenten
Het enthousiasme onder zesdeklassers om een studie te kiezen is groter dan ooit. De
aanmeldingscijfers zijn hoog en open dagen worden platgelopen. Wordt de RU in september overspoeld door een stortvloed aan sjaarzen?

De open dag van de RU werd beter bezocht dan ooit. De
broodjes ham en kaas waren niet aan te slepen en de
verschillende voorlichtingscolleges leverden propvolle
zalen op. Maar liefst 2750 scholieren wisten op 12 april de
weg naar Nijmegen te vinden, 10 procent meer dan vorig
jaar. In de aantallen scholieren die zich via Studielink alvast
hebben aangemeld bij de RU is een nog veel grotere toename te zien. Bij het schrijven van dit artikel stond de teller
op een stijging van 2607 naar 3166 scholieren.
Deze oplopende cijfers zijn geen uitzondering, door heel
het land lijken de universiteiten opeens in trek. De vooraanmeldingscijfers rijzen de pan uit en open dagen worden
– zeker in vergelijking met vorig jaar – platgelopen. Dat
terwijl het aantal eindexamenkandidaten niet exorbitant
hoog is dit jaar. De vraag is waar dit plotselinge enthousiasme van zesdeklassers vandaan komt. Mocht het zo zijn
dat de vooraanmeldingen zich daadwerkelijk omzetten
in inschrijvingen, dan kan de RU haar borst natmaken: er
ontstaat dan een ware stormloop van studenten.
Oriëntatiedruk
Het blijkt lastig om de vinger op de zere plek te leggen,
pas in oktober zijn de definitieve cijfers voor collegejaar
2013-2014 bekend. Wel wijzen de meeste deskundigen
eensgezind op een aantal oorzaken. Peter Huwae, voorzitter van de sectie havo/vwo van de Nederlandse vereniging
voor schooldecanen en leerlingbegeleiders NVS-NVL, legt
uit: ‘Er worden binnen de studie steeds meer drempels
opgeworpen. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft
bijvoorbeeld een bindend studieadvies van 60 punten
ingevoerd voor het eerste jaar. De schooldecanen geven
zulke maatregelen door aan hun leerlingen, zij pikken
deze informatie dus ook op.’ Voor de scholieren neemt
daardoor het belang van een juiste studiekeuze – en dus

ook een vroege oriëntatie – toe.
Een tweede oorzaak schuilt in de vervroegde aanmeldingsdeadline in Utrecht. Scholieren die hun studententijd
in de Domstad willen doorbrengen moeten al voor 1 mei
hun inschrijving in orde hebben. ‘Dat verschil in aanmeldingsdeadlines zorgt voor erg veel onduidelijkheid’, aldus
Lotte Savelberg, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee
Scholieren (LAKS). ‘Om sowieso op tijd te zijn zorgen scholieren dat ze zich vroeg genoeg oriënteren.’
Doorstromen naar de studie
Niet alleen oriënteren scholieren zich nu eerder, ook zal
het aantal eerstejaars waarschijnlijk stijgen. Dit is het gevolg van zesdejaars die dit jaar afzien van een tussenjaar.
Vanwege de op handen zijnde afschaffing van de basisbeurs in 2014 denken zij nu wel twee keer na voor ze een
jaar gaan backpacken in Australië en tegen de gevolgen
van het leenstelsel aanlopen.
Gottfried Erdtsieck, voorzitter van de Nijmeegse kring van
decanen, lid van de Vereniging voor Schooldecanen en
Loopbaanbegeleiders en daarnaast zelf decaan van het
Montessori College, ziet dagelijks scholieren hun plannen voor een tussenjaar opgeven. ‘Iedereen gaat rekenen:
twaalf maal 250 euro en dat keer vier jaar. Als het dergelijke financiële consequenties heeft om voor een tussenjaar
te kiezen, beginnen ze op enkele uitzonderingen na toch
direct met de studie.’
Hans Vossensteyn, voorzitter van het Center for Higher
Education Policy Studies, ziet parallellen met het Verenigd
Koninkrijk. ‘Daar werd in 2010 een verhoging van het collegegeld van 3000 naar 9000 pond aangekondigd. In 2011
en 2012 zijn vervolgens aanzienlijk meer mensen ingestroomd. Precies hetzelfde kun je hier verwachten.’
De scholieren van Erdtsieck zijn dan ook geen uitzonde-
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van
ring. Zijn collega’s, zo ook Huwae, zien hetzelfde patroon van scholieren die het tussenjaar overslaan. Beide
decanen schatten op basis van eigen ervaringen en die
van collega’s de toename in het aantal eerstejaars komend
collegejaar op zo’n 10 procent. Dit komt niet alleen aardig
overeen met het deel scholieren dat volgens cijfers van
ResearchNed normaal gesproken een tussenjaar inlast,
maar ook met de stijging van bezoekers van de open dag.
Geen paniek
Gegeven deze ruwe schatting kan de RU volgend jaar om
en nabij de vierhonderd extra eerstejaars verwachten.
Ongetwijfeld zal dit zorgen voor een drukkere Refter en
minder vrije pc’s in de UB, maar belangrijker is de vraag
of het onderwijs hier onder heeft te lijden.
Niet of nauwelijks, zo blijkt. Frans Janssen van de afdeling
Marktverkenning, Strategie en Ontwikkeling van de RU
geeft aan dat de toestroom in ieder geval de capaciteit van
collegezalen niet te boven zal gaan. ‘De studies met volle
collegezalen, zoals Rechten en Psychologie, hebben een
numerus fixus, die een overdosis studenten voorkomt. De
meeste andere opleidingen hebben geen capaciteitsprobleem en zijn waarschijnlijk juist blij met meer studenten.’
Ook wat betreft het aantal docenten is er geen reden
tot paniek. Hans Vossensteyn: ‘Tot 2020 wordt een grote
stijging in het aantal studenten verwacht. Het is belangrijk
dat de universiteiten daar - met de intensivering van het
onderwijs in het achterhoofd - een oplossing voor vinden.
In dit geval kan het al voldoende zijn om gedurende een
collegejaar de focus bij de werknemers wat meer te
verleggen van onderzoek naar onderwijs. Er is immers
sprake van een golfbeweging, want volgend jaar zal het
aantal inschrijvingen weer dalen. Dan kan juist weer meer
nadruk worden gelegd op onderzoek.’ ANS

GAPEND GAT
‘Moet ik netwerken of net doen of ik werk?’, vroeg ik de
loopbaanadviseur. Ze zei dat ik er met die mentaliteit niet
kwam en wees me de deur. Ik stond er alleen voor.
‘Inge, Annelies, Mark, dit is Elske, zij komt het team versterken.’
Ik liep de bureaus langs en schudde handen. Inges hand
was koud, die van Annelies klam en Mark kneep heel hard.
‘Welkom’, zei hij energiek.
‘Elske’, zei ik en lachte scheef.
Ondertussen herhaalde ik de namen in mijn hoofd en
probeerde ze te verbinden met de andere namen die ik hier
op kantoor had gehoord. Een soort ‘ik ga op reis en ik neem
mee’.
‘Dan breng ik je nu naar Harold’, zei de vrouw waarmee ik
een kamer zou delen en die zich bij binnenkomst over me
ontfermd had. Ik deed mijn best me haar naam te herinneren. Tevergeefs.
‘Hoe heet jij ook alweer?’, vroeg ik toen we door de gang
liepen, maar terwijl ik het vroeg schoot het me weer te binnen: Ria.
‘Ria’, zei ze.
‘Natuurlijk’, zei ik gelaten.
We bereikten het kantoor van Harold. Dat was de directeur.
Ik had hem bij het sollicitatiegesprek ontmoet.
‘Hij is er nu niet’, zei Ria, ‘maar je kunt hier gewoon even
wachten.’
Ik bleef achter in de stille, donkere directiekamer. Een imposant bureau stond voor een raam dat uitkeek over het hele
industrieterrein. Een meeuw scheerde voorbij. Hij stak licht
af tegen het grijs van de lucht. Als een witte zakdoek op een
groezelig tafelblad.
De lucht heeft de kleur van een archiefkast, dacht ik somber. Vanaf nu zullen de dagen zich nauwelijks nog van elkaar
onderscheiden. Het hoogtepunt zal het brood zijn dat je bij
het tankstation aan de grote weg kunt kopen. Driehoekige
sandwiches in een driehoekig plastic doosje.
In de zwarte, spiegelende monitor van Harolds computer
controleerde ik mijn gebit op sporen van ontbijtgranen.
Daarna streek ik mijn wenkbrauwen met een wijsvinger glad.
Ik dacht aan wat mijn oma gezegd had: dat zo’n eerste dag
hoe dan ook vreselijk was. Dat je het daar niet van mocht
laten afhangen. En ik dacht aan mijn neef Boudewijn die
deed wat hij graag wilde, maar wel in geniep.
Ik neem tenminste mijn verantwoordelijkheid, besloot ik. Ik
begin ergens en dan zie ik wel waar het schip strandt. Ik
moet roeien met de korte riempjes die ik heb.
Om de titels van de boeken in Harolds kast te kunnen lezen,
knipte ik het licht aan. Tussen een paar dikke boeken over
bedrijfseconomie en een hele rits vakbladen stond Managen
voor Dummies. Toen ik het zag ontglipte me een lach die de
ruimte – zo leek het – heel even in tweeën brak.

Adverteren? Kijk op ANS-Online.nl
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ansjes

Een Ansje mag maximaal 35 woorden bevatten en kost 5 euro voor
studenten en 10 euro voor externen. De waarde van de aangeboden
goederen mag de 900 euro niet te boven gaan. Mail naar: stichtingmultimedia@gmail.com
Wil je graag je kennis delen? En heb je zin om op kamp te gaan in
de zomervakantie? Eerst kennismaken kan ook op onze Introdag.
Kijk op www.anderwijs.nl!
Heeft jouw alpaca ook van die depressieve buien? Breng hem in
contact met lotgenoten bij de Anonieme Alpaca’s voor steun, vriendschap en liefde. Contact: Joeri Pisart, 0626258321.
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studieS:
Taalwetenschappen, Frans en Spaans
college:
Van woord tot zin
9 april, 15.45u – 17.10u, TvA 8.00.13
docent:
Prof. dr. H. De Hoop
uitstraling:
Onheilspellende onderwijzeres
publiek:
Boosaardige taalgeleerden
inhoud:
Doodgegooid met naamvallen
eindcijfer:
7,5

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.

Hoewel er een presentielijst rondgaat, lijkt Helen de Hoop al lang te weten
wie vandaag bier na half vier verkiest boven haar college over de functie van
naamvallen. De docente kent iedere student bij naam en komt betrokken over.
‘Voor deze cursus begon wisten jullie niet beter dan dat nominatief de naamval
is voor de Agens’, verzucht ze vol medelijden. Als Moeder de Gans neemt ze
de dertig toehoorders onder haar vleugels en fungeert ze als een feeder die
haar slachtoffers nog een naamvalletje extra toestopt. Het moge duidelijk zijn
dat vandaag geen enkele student de zaal verlaat voordat iedereen de twee
naamvalsystemen onder de knie heeft.
In het begin van het college maken de sjaarzen een enthousiaste indruk. Verschillende functies van naamvallen in de Nederlandse taal, zoals in ‘de heer des
huizes’ en ‘bij dezen’, klinken uit de studentenkeeltjes. Gedurende het college
bespreekt De Hoop de accusatief- en ergatiefsystemen aan de hand van talloze
casussen. In zowel Japans, Hindi als West-Groenlands koppelen de aanwezigen
verschillende uitgangen van woorden aan de naamval en bijbehorende functie.
De studenten geven zelf verdere aanvullingen in het Frans en Spaans. Op deze
manier ontstaat er een prettige, interactieve sfeer: er wordt gretig gegist naar de
betekenis van de ergatief en het accusatief in de uitheemse talen.
De voorbeelden blijken naast een goede leermethode ook een uitlaatklep
voor het beest dat in De Hoop sluimert. ‘Als je iemand slaat met een stok, wat
is dan de functie van de stok?’ Een student vraagt voorzichtig of de docente de
naamval wil weten. ‘Nee, de functie. Nadenken! Wat doet de stok?’, roept De
Hoop, terwijl ze met haar wijsvingers rondjes om haar slapen draait. Dit is niet
haar laatste uiting van zinloos geweld. Zinnen als ‘De man slaat de vrouw’ en
‘Jan verstopt het lijk’ passeren de revue. De leergierige studenten nemen haar
violente voorliefdes enthousiast over. Als De Hoop op zoek is naar verschillende betekenissen van ‘schreeuwen’, oppert een ogenschijnlijk lief meisje voorin:
‘Om iemand te bereiken of als je hand afgehakt wordt.’
Gaandeweg het college lijkt de eindeloze herhaling van naamvallen de toehoorders te vermoeien. Het is goed dat De Hoop er zorg voor draagt dat de
studenten het snappen, maar ze heeft de neiging hierin door te slaan en elk
voorbeeld minstens vijf keer uit te leggen. Waarschijnlijk uit pure verveling begint een meisje met veel toewijding haar wasknijper te aaien, terwijl een ander
minutenlang zielloos naar de klok staart. De studenten lijken de stof inmiddels
wel te begrijpen, merkt ook De Hoop uiteindelijk tevreden op. Terwijl haar
mondhoeken zelfs een beetje opkrullen, vraagt ze: ‘Het is allemaal duidelijk?
Nou, dan denk ik dat we klaar zijn.’

Het Laatste Oordeel der Studenten
‘Deskundig’, ‘professioneel’ en ‘competent’, zo bestempelen de studenten hun
meesteres. Een video hier en een audiofragment daar kunnen het college meer
tot leven wekken, oppert een aanwezige. Daarnaast zouden enkele babbelende
mensen wat vaker aangesproken mogen worden. ‘Wel legt ze duidelijk en gestructureerd uit.’ Slechts een enkeling is zich bewust van De Hoops moorddadig
karakter en typeert haar als ‘HELen: ze is niet aardig, maar wel serieus.’ ANS

Interview Fresku Tekst: Loes de Veth en Laurie de Zwart/ Foto’s: Joeri Pisart
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Fresku de
onzekere
Rapper Fresku wisselt persoonlijke teksten af met
komische nummers. Hij maakt zichzelf, de rapscene en zijn publiek belachelijk. Ook met
zijn typetje Gino Pietermaai is hij niet
bang de confrontatie aan te gaan.
‘Het is kei fijn om dingen gewoon te benoemen.’

Fresku (26) is nog bezig met zijn rijles, daarom doet
dochter Alisha met een speelgoeddino in haar hand de
deur open. De huiskamer mag alleen op sokken worden
betreden en is bezaaid met kinderspeeltjes. Lieke, zowel
op persoonlijk als op zakelijk vlak Fresku’s partner,
waarschuwt: ‘Fresku weet niet dat hij binnenkort naar
Nijmegen komt, dus dat moeten jullie even uitleggen. We
vertellen hem altijd op de dag zelf pas dat hij een optreden heeft, anders wordt hij te zenuwachtig.’
Even later komt Fresku, gehuld in een Star Wars-jack van
Adidas, de woonkamer binnen. Trots vertelt hij hoe hij
langzaam vooruit gaat met rijles. ‘Dit is mijn twintigste
les of zoiets. Ik zit nog steeds met klamme handen in de
auto. Mijn rijinstructeur zegt dan koppeling indrukken’
- Fresku klemt zijn kaken op elkaar en spert zijn ogen
open - ‘kop-pe-ling-in-druk-ken. Dan word ik nog meer
gespannen, dus dat helpt niet.’ Hij heeft zijn rijbewijs niet
eerder geprobeerd te halen omdat hij ‘superlaks is met
die shit. Mijn vrouw kan me ook wel overal naartoe brengen, maar dat is niet goed voor mijn mannelijkheid.’
Het publiek merkt niets van Fresku’s zenuwen. Zijn
teksten gaan vaak over persoonlijke problemen, maar

de artiest staat op poppodia en festivals garant voor
een feestje. Toch wil hij ook niet worden gezien als een
‘Brabantse lul’ die alleen maar feest. Op Paaspop keek
Fresku het publiek met een stalen gezicht minutenlang
aan zonder iets te zeggen. Bloedserieus liet hij langzaam
speeksel uit zijn mond lopen. ‘Je kunt ook je neus onder
je oksel steken om even te ruiken of een pluisje uit je
navel plukken en opeten. Ik wil het liefst dat mensen walgend naar me kijken en denken “Is dit nu Fresku?”.’ Het
juiste evenwicht tussen een intiem verhaal delen en platte humor vindt de rapper vaak moeilijk te bewaren. ‘Ik
wil vooral een zo compleet mogelijk plaatje van mezelf
laten zien. Dat kan niet door alleen serieus te zijn, maar
ik moet me ook niet alleen als een clown gedragen.’
In nummers als Twijfel en Pa rap je over diepe onzekerheden. Waarom stel je jezelf zo kwetsbaar op?
‘Ben je kwetsbaar als je jezelf openstelt? Iemand die terughoudend is kan overkomen alsof hij iets te verbergen
heeft, waardoor mensen sneller oordelen. Het is misschien ongemakkelijk, maar het is kei fijn om de persoon
te zijn die de dingen gewoon benoemt.’

Je teksten gaan over eigen er varingen, zoals de
relatie met je dochter, ex of vader. Heb je hiermee
wel eens mensen gekwetst?
‘In het verleden heb ik die grens van wat ik wel en niet
kan vertellen opgezocht en overschreden. Mijn moeder stuurde me op mijn zevende naar Curaçao en in de
clip van het nummer Pa rap ik “Mijn ma die was al jaren
weg”, met een wegwuifgebaar. Toen mijn moeder die
clip zag, zette ze hem meteen op pauze en vroeg: “Ik
snap dat je het wil vertellen, maar hoe lang moet ik nog
boeten?” Luisteraars hebben de gelegenheid om over
haar te oordelen terwijl ik haar niets verwijt.’

‘Ik heb de grens van wat ik wel
en niet kan vertellen opgezocht
en overschreden’
In de clip Hedde Druksop lijk je juist een oordeel
uit te lokken. Waarom laat je je daar in een hon-

denpak van achteren nemen door de gummi-knuppel van Theo Maassen?
‘Zo ben ik mijn eigen onzekerheid voor. In de clip ben ik
verkleed als hond en word ik in een hondenhok ondergepist en verkracht. Door mezelf op deze manier neer te
zetten, kon het daarna alleen maar beter worden.’
Waarom dek je jezelf zo in?
‘Bevestiging is het allerbelangrijkst voor mij. Gelukkig
komen veel mensen na afloop van de show vertellen hoe
ze het vonden en daar haal ik veel kracht uit. Dat zijn
de mensen die in het publiek staan om te luisteren, te
kijken en te ervaren. Natuurlijk zijn er ook altijd de feestgangers. Die vinden het leuk, maar willen alleen maar
losgaan. Als ik dan een emotioneel nummer als Twijfel
doe, staan ze te dansen met een glimlach, zo van “met
mij gaat het goed, met Fresku niet”.’
Dat klinkt pijnlijk. Trek je je daar iets van aan?
‘Op het podium stap ik in de rol van entertainer. Dat is
de enige manier om me comfortabel te voelen als er
mensen naar mij kijken. Voor elk optreden moet ik een
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grote angst overwinnen, maar die triomf is het grootste
cadeau dat ik mezelf kan geven.
‘Ik zou graag meer met theater doen, waar ik niet hoef
te bewijzen dat ik een feestje kan bouwen. Het is mijn
ultieme droom om in een theaterzaal te staan voor een
publiek dat niets met hiphop heeft. Daar kan ik een
persoonlijk verhaal vertellen en zien wat het bij mensen losmaakt.’
Welk verhaal wil je dan vertellen?
‘Algemene verhalen die mensen normaal niet zomaar
naar buiten gooien. Ik geloof niet dat mijn persoonlijke
verhaal persoonlijk is. Veel mensen herkennen zich in
mijn muziek, anders zou dat niet zo zijn. Mijn droom is
dat ik in muziek kan vertellen over de manier waarop
ik mijn onzekerheid overwin en daarmee andere mensen help.’

‘Het is mijn ultieme droom om in
een theaterzaal te staan voor een
publiek dat niets met hiphop heeft’
In hoeverre zijn de reacties op je muziek belangrijk voor je?
‘Ik ben daar veel mee bezig. Het is te vergelijken met
een kunstenaar die een heel lelijk schilderij maakt om
te kijken wat mensen erover zullen zeggen. Uiteindelijk is hij er dan trots op, want iemand heeft er iets in
gezien dat hij er zelf niet eens in zag.
‘Veel rappers zeggen dat ze nooit reacties lezen, maar
dat betwijfel ik. Ik kan het in elk geval niet laten. Ook
voordat mijn nummers uitkomen overweeg ik hoe mijn
publiek erop zal reageren en hoe ik op al deze opties
kan anticiperen.’
Welke reactie wil je uitlokken?
Fresku grinnikt: ‘Het liefst verwarring. Je moet het
zien als een film. Als een film in het eerste deel al alle
kanten van het verhaal heeft laten zien, valt het tweede
deel altijd tegen. Het is dan gewoon weer deel een
met andere acteurs. Er gaan andere mensen op andere
manieren dood, maar het is precies dezelfde film. Ik
probeer elke keer een nieuwe kant van mezelf te belichten, waardoor ik verrassend blijf.
‘Als ik vroeger met mijn vrienden filmpjes maakte en
die op YouTube zette, waren we ook trots als er een
kwade reactie kwam van iemand die het helemaal
niet snapte. Dat was voor ons een teken dat we iets
goed hadden gedaan. Wanneer iemand echter scherp
genoeg is om de humor compleet te doorzien, ben ik
ook tevreden.’
De acteerambities van Fresku zijn merkbaar in zijn
typetje Gino Pietermaai, bekend van YouTube. Gino is
een Antilliaan die bijvoorbeeld in De Tien Gino Gebo-

den les geeft over wiet en andere belangrijke zaken in
het leven. Ondertussen worden er nieuwe plannen gemaakt om Gino’s ‘Nigga-nology’ aan een televisiepubliek bekend te maken. Fresku dreigde in de schaduw
van zijn typetje te komen staan en rapte daarover in het
nummer Kutkop:
Interviewers met de “Gino vragen”
Vanaf nu moeten jullie al die “Gino vragen” aan Gino
vragen
Ik speel Gino en ik hoef me niet eens te schamen
Je vindt hem vet dat zegt iets over jouw morele waarde
Wat zegt dit dan over de morele waarde van de
Gino-fans?
‘Gino vergroot de levenshouding van stereotiepe
straat-Antillianen uit en houdt hen daarmee een
spiegel voor, zodat ze inzien dat ze zich gedragen als
clowns.’ Fresku lacht: ‘Deze kritiek komt niet altijd over,
want die jongens zijn de grootste Gino-fanaten.’
Ben je zelf fan van Gino?
‘Het is leuk om hem te spelen, maar ik kan nooit op
dezelfde manier houden van Gino als die jongens. Ik
sta heel anders in het leven dan Gino. De fans vinden
de manier waarop hij over het leven denkt real, maar
de invulling van deze term is onduidelijk. Blijkbaar ben
je niet real als je van stripboeken houdt, maar wel als
je iemand een klap op zijn muil geeft wanneer hij een
grote bek tegen je heeft. Mijn definitie is anders, ik
vind mezelf juist real omdat ik poppetjes spaar en van
Star Wars houd. Daarom heb ik Gino ook nooit als alter
ego gezien.’
Fresku zet zijn Star Wars-mok neer en haalt een enorm
boek tevoorschijn waar alle verhaallijnen uit de serie in
staan. Alle poppetjes uit zijn Star Wars-collectie staan al
op kantoor. Nog niet zo lang geleden heeft Disney de
rechten voor de volgende delen van de reeks overgekocht. ‘Ik ga goed in de gaten houden of ze de saga
wel goed continuen.’ Niet alleen Fresku’s onverwachte
fascinatie voor Star Wars staat in schril contrast met het
beeld van de rapscene, ook in zijn muziek ageert hij tegen de hiphopwereld waar het slechts om imago draait.
Hoe komt het dat jij van die norm afwijkt?
‘Dat ik niet in dat plaatje pas, heeft niet alleen met visie
te maken. Ik ben zelf geen onderdeel van de rapwereld, alleen mijn naam en mening spelen er een rol. Dat
is een beetje zoals bij Wilders. Hij hoort niet bij de rest
van de politici, maar roept af en toe iets zo hard dat het
al zijn collega’s bezighoudt.’
Lieke, vanaf de bank: ‘Zit je jezelf nou met Wilders te
vergelijken?’
Fresku: ‘Ja, wat dat betreft wel. Ik vind het niet goed wat
hij roept, maar wel dat hij brutaal durft te zijn. Rap en
politiek is echt heel erg hetzelfde. Het gaat allebei om
handjes schudden en wie je kent en daar wil ik niet aan
meedoen.’ ANS
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Riskeer
je rijk

Geld maakt gelukkig, waardoor sommige studenten medische experimenten verkiezen boven een baantje in de kroeg. Met zo’n onderzoek zijn in een paar dagen
duizenden euro’s te verdienen. Hebben deze studenten een droombaan of zijn
ze veredelde proefdieren?

Via collegepraatjes, flyers, advertenties en mond-tot-mondreclame worden studenten dagelijks verleid om deel te nemen
aan medisch onderzoek.
Het aantrekkelijke geldbedrag dat eraan verbonden is, trekt de
aandacht van een student en is ook vaak een reden om deel te
nemen aan experimenten. Voor de arme student lijkt het een
lekker baantje om deel te nemen aan een intern medisch onderzoekje om daar vervolgens 1500 euro mee binnen te tikken.
Deelname aan onderzoek is niet voor iedereen een keuze. Bij
de studie Psychologie is het voor studenten al verplicht om aan
psychologische testen deel te nemen. Wim Dekkers, Universitair Hoofddocent Filosofie van de Geneeskunde en Principal
Lecturer, wil dit, op vrijwillige basis, nog verder uitbreiden:
‘Studenten Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen
zouden minstens een of twee keer in de loop van hun studie
mee moeten doen aan een experimenteel onderzoek. Voor
hen is het een leerproces en ze dragen bij aan de wetenschap.’
Helaas zitten aan deze proeven ook haken en ogen. Een proefkonijn loopt per definitie een zeker risico, een medisch onderzoek is namelijk niet nodig als alle mogelijke bijwerkingen en
resultaten al bekend zijn. Is het verantwoord om studenten met
een zak geld het lab in te lokken?

student de diagnose myocarditis is gesteld, een geneesbare
afwijking van de hartspier. De trial staat nu al ruim drie maanden stil en de onderzoekers zitten met de handen in het haar.
‘We wachten nu tot we verder kunnen gaan en vragen ons af in
hoeverre er een relatie is tussen de complicaties en het onderzoek. Dat is het vacuüm waar we in zitten’, aldus Maurits van
Meer die samen met Guido Bastiaens arts-onderzoeker is bij
de TIP5. Het incident bij de proefpersoon staat niet op zichzelf.
Al in 2007 kampte een deelnemer van een ander malariaonderzoek in Nijmegen met soortgelijke afwijkingen. Ook al
is de aandoening niet levensbedreigend en heeft maar een
fractie van de proefpersonen ergens last van, blijkbaar blijven
onderzoeken lang niet altijd zonder gevolgen.

Geen garantie
In het onderzoekscentrum van het Universitair Medisch
Centrum St. Radboud ging in oktober de TIP5-studie van start:
een onderzoek met gezonde studenten naar een vaccin tegen
malaria. Al in de jaren tachtig is ontdekt dat je ratten immuun
kunt maken voor deze ziekte door ze in te spuiten met parasieten en ze tegelijkertijd chloroquine te geven. De volgende stap
is het uittesten van deze methode op mensen. In deze fase is
het onderzoek stopgezet, omdat bij een 23-jarige mannelijke

Hand boven het hoofd
De TIP5-studie is uit veiligheidsoverwegingen vooralsnog
stopgezet. Die controle op onderzoek is er niet altijd geweest.
Een aanleiding voor strengere controle is de Tuskegee-studie
die in de jaren zeventig in de Verenigde Staten aan het licht
kwam: vierhonderd aan syfilis lijdende mannen werden opzettelijk niet behandeld voor de aandoening om het natuurlijke
beloop van de ziekte te vergelijken met een groep die wel
werd behandeld.

‘Studenten Geneeskunde of BMW
zouden minstens een of twee keer
mee moeten doen aan experimenteel onderzoek’
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Door experimenten als deze ontstond er een politieke wens
tot meer regelgeving bij mensgebonden onderzoek. Dit
resulteerde in Nederland in het ontstaan van een speciale wet
voor de bescherming van proefpersonen: de Wet medischwetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). De
belangrijkste eisen die de WMO stelt zijn dat de proefpersoon
schriftelijk moet worden geïnformeerd over het onderzoek.
Ook is een krabbeltje van de testpersoon verplicht. Verder is
belangrijk dat een niet bij het onderzoek betrokken arts of
andere deskundige voor de proefpersoon beschikbaar moet
zijn voor onafhankelijk advies.
Om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de WMO wordt
voldaan is de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) ingesteld, zij waarborgt de bescherming van
de proefpersoon. Rogier Bos, algemeen secretaris van de
CCMO: ‘Als je wetenschappelijk onderzoek doet, wordt er
altijd in zekere mate risico genomen.’ Commissies binnen de
CCMO toetsen de voorstellen die binnenkomen voorafgaand
aan het onderzoek. Wanneer er, zoals bij het malaria-onderzoek, complicaties optreden tijdens een proef, moeten
ook deze aan de CCMO gemeld worden.
Naast de CCMO is er een ethische commissie die oordeelt of een bepaald onderzoek door de beugel kan.
Hoofddocent Dekkers geeft een voorbeeld van een
experiment dat in het verleden heeft plaatsgevonden.
Deze proef was onderzoekstechnisch perfect opgezet,

maar kan als zeer ethisch onverantwoord worden bestempeld.
Om de ziekte van Parkinson te behandelen, werd er dopamine uit abortusbaby’s gehaald, wat vervolgens bij patiënten
met deze ziekte werd geïnjecteerd. Om het effect precies in
kaart te brengen werden ook de schedels van proefpersonen
uit de placebogroep open geboord, maar bij hen werd geen
dopaminehoudend weefsel ingespoten. ‘Je mag niet iemand
opzadelen met een gat in zijn hoofd – hoewel dat wel weer
dichtgroeit – en vervolgens mededelen: “we hebben u ingespoten met dopamine”, terwijl je dat niet gedaan hebt.’
Bloedgeld?
Bij ieder onderzoek kunnen ethische vraagtekens worden geplaatst, maar de vraag rijst of proefpersonen überhaupt risico
mogen lopen. Geld werkt hierbij vertroebelend. Een lonkend
bedrag kan de testpersoon blind maken voor de gevaren.
Volgens de commissies mag geld nooit een prikkel zijn om
mee te doen aan een medisch onderzoek, maar het is naïef te
denken dat studenten alleen meedoen om de wetenschap van
dienst te zijn. Hoewel geld een lokkertje lijkt, is de vergoeding voor
deelname in verhouding nooit
extreem hoog. Bos: ‘Er is geen

Leef, woon, werk, feest...
ANS-Online.nl
met ANS
P.P.15
15

absolute onder- of bovengrens aan het bedrag dat onderzoekers mogen uitkeren en in principe wordt het minimum uurloon als richtlijn genomen.’ De toetsende commissie bekijkt
wel of de vergoeding in verhouding staat met de belasting
die de proefpersoon ondervindt. Gezien de vele ziekenhuisbezoeken en tientallen bloedafnames die de proefpersoon
ondergaat is het zakcentje dat wordt verdiend toch geen vetpot. Onderzoekers zullen altijd een afweging moeten maken:
geven ze te weinig, dan komen er te weinig aanmeldingen
voor het onderzoek. Bieden ze een te hoog bedrag, dan zal
geld een prikkel worden om deel te nemen, wat absoluut niet
de bedoeling is. ‘We willen ook helemaal niet dat studenten
door het geld gestimuleerd worden om mee te doen’, zegt
Bastiaens. ‘Je wilt mensen die betrouwbaar zijn en die op tijd
komen. Niet een stelletje lamballen dat alleen maar geld wil.’
Vrijwillig ziek
Waar geld voor studenten een prikkel kan zijn om mee te
doen aan onderzoek, is dat voor zieke vrijwilligers een andere
zaak. Dekkers legt uit: ‘Patiënten kunnen worden misleid door
een therapeutische misvatting. Ze denken dat ze baat hebben
bij deelname aan een onderzoek. Dat is natuurlijk niet per definitie waar.’ De stof die onderzocht wordt moet wel altijd getest

worden op een patiënt, dit is bij bijna alle onderzoeken nodig
om te testen in hoeverre het lichaam van een ziek persoon
reageert op het medicijn.

‘Je wilt mensen die betrouwbaar
zijn en die op tijd komen. Niet een
stelletje lamballen dat alleen maar
geld wil’
Toch zijn gezonde vrijwilligers van groot belang, zo benadrukken de onderzoekers. Ieder nieuw medicijn wordt in een
bepaalde fase van het onderzoek uitgeprobeerd op mensen
om de werkzaamheid van de stof te testen. Er wordt expres
geworven onder studenten, niet omdat zij in geldnood zitten,
maar omdat zij voldoen aan het profiel dat veel onderzoekers
schetsen: tussen de 18 en 35 jaar en gezond. Bij het malaria
onderzoek voldeed meer dan de helft van de 67 aanmeldingen niet aan dat criterium en mocht dus niet deelnemen aan
het onderzoek. Juist doordat er met extreem gezonde personen wordt gewerkt, is zelfs een geringe afwijking meteen van
invloed op het onderzoek, waardoor bij eventuele complicaties
onder andere de CCMO snel om de hoek komt kijken.
Voor de extreme en onmenselijke experimenten zoals die
in de geschiedenis plaatsvonden hoeft de student die zich
opgeeft voor medisch onderzoek niet te vrezen. Toch is het
niet verstandig louter op het mooie bedrag af te gaan. Als
studenten alsnog besluiten deel te nemen aan medische
onderzoeken moeten ze zich de gevaren realiseren en die
afwegen tegen het geldbedrag. De risico’s zijn klein, want
levensgevaarlijk onderzoek zal door de CCMO niet worden
toegestaan. Van Meer: ‘Als studenten bereid zijn het risico te
nemen en gemotiveerd zijn, verwelkomen wij hen van harte
om deel te nemen aan onderzoek.’ ANS

De vergoeding voor onderzoek varieert
van 0 euro voor bloeddonatie tot 1000
euro voor het slikken van reumapillen
en tot duizenden euro’s voor langlopende onderzoeken zoals TIP5.
Vaak wordt er gezocht naar nietrokende studenten tussen de 18 en
35 jaar oud met een goed BMI, die geen
medische problemen hebben.
Iedere proefpersoon kan op elk
moment zonder opgave van redenen
uit het onderzoek stappen en zal
een vergoeding krijgen naargelang de
deelname.
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‘Met dit beeld verwijs ik naar Thoth, de Egyptische Ibis-god die onder andere kennis doorgaf aan
de mensheid.’ Kijk voor meer werk en een interview met deze kunstenaar op ANS-Online.nl.

Len Berns
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Meelopers
Iedere maand loopt ANS
een dag mee in een
wonderlijke wereld. Deze
maand: clown zijn kun je
leren

De kunst
van het
clownzijn

Bij clownsschool Buus wordt de kunst van het lachen serieus genomen. Zonder piepstemmetjes, maar wel gewapend met rode neus willen de grappenmakers hun publiek in vervoering brengen. ‘De neus geeft je permissie
om gek te doen.’
‘Goed zo! Dit ziet er heel stom uit, heb er vertrouwen in’,
instrueert docent Hans Koops van clownsschool Buus zijn
studenten. Twee vrouwelijke clowns trekken de benen
van hun mannelijke medestudent, die met zijn hoofd in
een emmer gestoken op de grond ligt, steeds verder uit
elkaar. Koops moedigt hen nog eens aan: ‘Zonder hem te
beschadigen, willen we hem natuurlijk wel zien lijden.’
Deze trainingsdag begint niet met schmink en pruiken.
Ook de te grote schoenen en rode neuzen blijven voorlopig achterwege. De clowns gaan gekleed in comfortabele
sportkleding en bij het betreden van de zaal in cultureel
centrum Lijm & Cultuur in Delft gaat het schoeisel uit.
Er moet vandaag hard worden getraind, want over twee
weken staat de groep voor het eerst in het theater met een
eigen voorstelling.
Clownsschool Buus is geen doorsnee school. Het clownschap wordt hier tot een echt ambacht verheven. De
productieklas die vandaag wordt klaargestoomd voor de
show bestaat uit studenten die allemaal de vakopleiding
tot clown hebben voltooid. Zij hebben van docenten met
jarenlange clownservaring geleerd hun personage te
ontwikkelen en op publiek over te brengen.
Tijdens het aankomende optreden zullen de entertainers vele rollen vertolken, maar de stereotype clown zal
daarbij niet langs komen. Docent Ruut van Hooft (59): ‘Wij
krijgen op audities wel eens mensen die rare gezichten
trekken en hoge stemmetjes opzetten. Die spelen de
clichéclown, net als die ballonknopende flapperdeflapclowns in pretparken. Dat is jammer, want dat is juist het
imago waar we vanaf willen. Mensen zouden bij clowns

niet aan Bassie en Pipo moeten denken, maar aan Laurel &
Hardy of Tommy Cooper.’
Goedgeneusd
In de zaal gaan de lolbroeken over op het repeteren van
hun sketches. Uit het niets toveren zij allemaal een rode,
plastic neus tevoorschijn. ‘Die neus is een hulpmiddel’,
legt Van Hooft uit. Met warrig haar rondom zijn kale kruin,
gekleed in huispak en op roodverwassen sokken, doet
hij zelf al enigszins clownesk aan. ‘Het opzetten van de
neus geeft permissie om gek te doen, om je grenzen op
te zoeken en te overschrijden. Hij helpt je inleven in je rol,
iedere clown heeft dan ook een eigen neus.’ Zo heeft een
van zijn eigen personages, Madame Moisa, het puntje van
een badmintonshuttle op haar neus en draagt een van de
studentes een zwarte snufferd wanneer zij een weduwe
speelt. Koops vindt niet dat iedere clown een neus hoeft te
dragen: ‘Sommigen zijn zo expressief in hun gezicht dat
het niet meer nodig is, maar daarover zijn we het onderling niet allemaal eens.’
Bij het oefenen van een abstracte clownsact wordt de
rode gezichtsdecoratie wel heel creatief toegepast. Door
wijde t-shirts om hun knieën te trekken en clownsneuzen
op wangen en ogen te plaatsen, hebben drie clowns zich
omgetoverd tot monsters met enorme borsten. ‘Dit is de
Bouffon’, licht Van Hooft toe. ‘Dat is een enorm vies en
eng gedrocht.’ Student Thomas vult aan: ‘Normale clowns
steken de draak met zichzelf, de Bouffon doet dat met het
publiek en spuugt naar zijn toeschouwers.’ Met de tong
uit de mond en een kwaadaardige blik in de ogen stoot

ANS-Online.nl
P. 19

het trio onheilspellende lachjes uit. Ondertussen betasten
ze elkaars borsten en duiken ze vol overgave met hun
gezicht in het decolleté van de buurman.
Met deze bizarre verschijningen lijkt het moeilijk de
essentie van het clownzijn te benoemen. ‘Het is eigenlijk
een theatervorm’, aldus Van Hooft. ‘Het clowneske krijg je
door alles uit te vergroten en te overdrijven. Uiteindelijk
wil je je publiek in vervoering brengen.’ Dat hoeft volgens
Van Hooft niet altijd door de toeschouwers te laten lachen.
‘Je kunt hen ook ontroeren of kritiek uiten op de wereld,
zoals Charlie Chaplin dat deed. Zelf geef ik in een act kritiek op de klimaatverandering door een grote, waterlekkende wereldbol op het podium te plaatsen. Een kind
moet dan zijn vinger in het gat steken en terwijl ik verder
ga met de show, staat hij daar met de gebakken peren.’
Stom geboren
Van Hooft kent zelf al een lange carrière als professioneel
humorist. ‘Ik treed op in theaters, op straat, als cliniclown,
bij scholen, op feesten en bij bedrijven.’ In de afgelopen
dertig jaar heeft hij verschillende clowns gecreëerd.
Als Vogelman fladdert hij met een kanariekooi over zijn
hoofd rond op feestjes en met de Duits-Deense Baloenknaller won Van Hooft de eerste prijs op het internationale Lachfestival in Houthalen.
Het geheim van een goede clown zit hem volgens Van
Hooft in veel oefening. ‘Het ontwikkelen van een eigen typetje kost tijd. Een clown is eigenlijk net een baby, als hij
pas op de wereld is gezet kan hij alleen maar wat brabbelen en verbaast hij zich nog over de rare bewegingen

die zijn ledematen maken. Pas in zijn tweede levensjaar
krijgt hij zijn eigen stem.’
De 27-jarige Thomas had al drie jaar lang cursussen
in Frankrijk gevolgd voordat hij bij clownsschool Buus
belandde. ‘Voor mij is dit echt een kinderdroom. Ik wilde
mensen net zo vermaken als Toon Hermans dat deed. Ik
heb het eerst geprobeerd als cabaretier, toen als straatartiest, jongleur, op een eenwieler en uiteindelijk is het toch
het clownsschap geworden.’
Seks met de Swiffer
Na een verkleedpartij is het tijd voor een tango. Een
vrouw met een roze tijgerprintschort en een man met
een onnozele blik in zijn ogen vliegen door de ruimte
met ieder een Swiffer als danspartner. Wanneer de
muziek opzwepender wordt, gaat de huisvrouw los. De
dweil vliegt tussen haar benen door en met een erotische
blik wringt zij haar drijfnatte poetsdoek uit. Als klap op
de vuurpijl bevestigt zij wasknijpers aan de oren van de
mannetjesclown, bij wie de angst van het gezicht af te
lezen is. Als de twee performers uit staan te hijgen, neemt
Van Hooft de zwabber over. ‘Het moet met meer passie.
Als van die diertjes in het water, een paringsdans!’ Met
een brede lach en soepele bewegingen verplaatst hij
zich met het roze gevaarte door de zaal. ‘Nu jullie weer.’
Ook een tweede keer is hij nog niet tevreden. ‘De Swiffer
moet het doen! Dat is je partner!’ Nog altijd goedlachs
kijkt hij toe hoe het duo nog zes keer ploetert op de choreografie. ‘Je leert het met de jaren. Schijt hebben aan de
hele wereld, dat is het clownzijn.’ ANS

Universitaire Studentenraad
Verkiezingen
Van 22 t/m 28 mei kan er weer gestemd
worden voor de Universitaire Studentenraad, Facultaire Studentenraden en
Opleidingscommissies. De kandidaten
zijn inmiddels bekend en het is van groot
belang dat er zoveel mogelijk studenten gaan stemmen! Door je stem uit te
brengen, laat je merken het belangrijk
te vinden dat er naar studenten wordt
geluisterd. Voor de verkiezingen ontvang
je nog een stemoproep.

Nacht van de UB en verzoek
om ruimere openingstijden
In de nacht van dinsdag 26 maart op woensdag 27 maart organiseerde
de Universitaire Studentenraad de Nacht van de UB. Tijdens deze
Nacht vonden allerlei activiteiten plaats, naast dat er gewoon
doorgestudeerd kon worden. De Nacht was een groot succes, rond
23:30 zaten er bijvoorbeeld nog ruim 200 studenten te studeren.
Verder waren de rondleidingen achter de schermen erg populair en
werd ook de lezing over de geschiedenis van de Radboud Universiteit
goed bezocht. Daarnaast was er ook een lezersforum en een silent
disco. Na de Nacht van de UB heeft de USR een brief gestuurd aan het
College van Bestuur met het verzoek om de UB langer open te houden.
Studenten hebben een wisselend ritme wat studeren betreft. Waar
sommigen het liefst ‘s ochtends vroeg beginnen, studeren anderen
liever tot laat door. Ook in weekenden wordt er volop gestudeerd.
Vooral rond tentamenperiodes vervaagt het onderscheid tussen
reguliere studietijd en vrije tijd. Wanneer een tentamen nadert zullen
veel studenten de dagen daarvoor immers optimaal willen gebruiken
voor de studie, ongeacht welke dagen en tijden dit precies betreft. Er
wordt voorgesteld om de openingstijden van de UB structureel in de
weekenden te verruimen tot 20:00 uur en tijdens de tentamenperiodes
(20 weken per jaar) doordeweeks te verruimen tot 24:00 uur. De kosten
voor deze verruiming bedragen op jaarbasis €85.000.

(Advertentie)

Rector on Tour
De Rector gaat voor de laatste keer dit
collegejaar on Tour! Op 29 mei zal de
Rector te vinden zijn in het Huygensgebouw, bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
Ben jij benieuwd naar zijn visie op het
onderwijs? Wil je weten waar hij zich mee
bezig houdt? Of heb je een andere vraag?
Kom dan vooral langs! Verdere informatie zal op onze website komen te staan.
Blackboard
Al jaren maakt de Radboud Universiteit
gebruik van Blackboard, in principe een
bevredigend systeem, maar het kent een
aantal problemen en beperkingen. Hoewel sommige zaken al besproken zijn,
vormen andere nog steeds problemen.
Denk daarbij aan veiligheid, privacy, kosten en de tevredenheid en wensen van
studenten. Daarom heeft de Universitaire
Studentenraad een brief aan het College
van Bestuur geschreven met daarin het
verzoek alternatieven te onderzoeken
zodat ruim vóór afloop van de contracten
een weloverwogen keuze gemaakt kan
worden voor continuering van het huidige
systeem of voor overstap naar een ander
systeem.
De Universitaire Studentenraad komt op
voor de belangen van alle studenten aan de
Radboud Universiteit.
Mail ons: usr@student.ru.nl.
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De graadmeter
Twintig kebabzaken, talloze bijbaantjes en tien soorten glijmiddel. Om de keuzestress te reduceren treedt ANS elke maand op als keuringsdienst van studentenwaren. Welke optie doet de graadmeter het hoogst uitslaan en wat kun je beter
links laten liggen? Deze keer: lam in de lente.

Wat: lam
Waar: op de bank
Lentegevoel: met een been in de
winter

Wat: lam
Waar: in de stal
Lentegevoel: verrekt vertederd

Wat: lam
Waar: op je bord
Lentegevoel: gewetenloos genieten

Ben je brak, net gedumpt of gewoon een
beetje levensmoe? Het
is tijd om je lelijkste
joggingbroek, sweater
en koeiensloffen uit de
kast te trekken voor een
dagje bankhangen. Zorg
voor grote hoeveelheden cola en snaaivoer en stel die
samen met de afstandsbediening
binnen handbereik op. Goed en wel
geïnstalleerd rest slechts een hele
dag zappen tussen de Spongebobmarathon op Nickelodeon en de
nieuwste afleveringen van Teen
Mom op MTV. Het lijkt een gouden
formule, maar nadat vijftien keer
dezelfde Zalando-reclame voorbij
is gekomen, doet de rusteloosheid
haar intrede. Uit verveling bel je vervolgens de pizzatent op de hoek om
een quattro stagioni met extra kaas
te laten bezorgen. Met het gevoel
dat je weer een dag van je leven om
zeep hebt geholpen stap je uiteindelijk je bed in. Een ontspannen, maar
verspilde dag.

Het leven is mooi! Oorlog,
honger en armoede bestaan niet wanneer je in de
nieuwsgierige oogjes van
een pasgeboren lammetje
kijkt. Inspiratie voor een
gedicht vult het binnenste
van je ziel en bijna barst
je uit in een spontaan
lentelied. Het nieuwe leven, minder
dan een half uur fietsen van het centrum, kan zelfs een doorgewinterde
crimineel tot vertedering roeren.
Tranen van ultiem geluk wellen op
in je ogen wanneer de schattige
schaapjes naar je toe huppelen. De
onschuldige uitstraling van de dartelende diertjes wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door onwetendheid over
hun onvermijdelijke lot. De witte
pluizebeestjes liggen binnen een
jaar als koteletten in de supermarkt.
Dit mag de pret niet drukken, je hebt
immers lekker lang schaapachtig
voor je uit kunnen staren.

Honderd procent biologische lamsshoarma uit De
Refter: het eerste deel van
die zin klinkt weliswaar
veelbelovend, maar bij het
eten uit de mensa hebben
velen toch hun twijfels.
Deze blijken in dit geval
ongegrond. Een versnipperd lammetje, vermengd met een
grote dosis ui en paprika wordt op
het bord gekwakt. De shoarma heeft
de structuur van gehakt en wordt
door het testpanel gretig verorberd.
Je moeders lamsbout blijft nummer
een, maar het Refterschaafsel is een
prima alternatief. Toch blijft er iets
knagen en na het hele bord leeg te
hebben geschranst kan dat onmogelijk de honger zijn. Het blijkt je geweten, dat het beeld van de wollige
weidediertjes niet kan verenigen
met de lekkere
maaltijd op je
bord. ANS

Kijk voor meer lam op ANS-online.nl

Interview RAMBAM Tekst: Erik van Rein/ Foto: Felix Wagner
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kattenkwaad
met een punt
Met het televisieprogramma RAMBAM balanceren Linda Hakeboom
en Bo Jeuken op de grens tussen entertainment en onderzoeksjournalistiek. ‘Het is echt niet zomaar belletje lellen.’

‘Wij van CAXZA zijn er in geslaagd om uit afvalstoffen van koeien een droge, flexibele vezel te destilleren
waar kleding van kan worden gemaakt.’ Tv-presentator
Harry Mens van het programma Business Class knikt begrijpend en reageert bloedserieus op het broodje-aap
verhaal van de journalist, die vermomd is als keurige
ondernemer. Wat volgt is een vraaggesprek van zeven
minuten waarin alle voordelen van truien van koeienstront worden behandeld.
De zogenaamde uitvinding blijkt achteraf een grap van
het programma RAMBAM, dat vorig jaar voor het eerst
op de Nederlandse televisie verscheen. Vijf journalisten pogen op humoristische wijze en met veelvuldig
gebruik van verborgen camera’s misstanden aan de
kaak te stellen. Vaak worden boosdoeners daarna in de
maling genomen. Op dit moment wordt seizoen twee
uitgezonden. ‘Het was echt bizar’, blikt Linda Hakeboom (27, rechts op de foto), journalist en presentator
van het programma, in een Amsterdams café terug op
de aflevering over de poeptruien. ‘We hebben in dat
programma een filmpje vertoond met een verzonnen
scheikundig proces. Als iemand één term had opgezocht waren we erbij geweest, want dat spul bestaat
natuurlijk niet.’ Mens trapte er echter in. Voor de zeven
minuten reclame aan tafel betaalden de makers van
RAMBAM 14.500 euro. ‘Als je doet alsof je een journalistiek integer programma maakt, dan is het je taak om te
kijken wie of wat achter de initiatieven zit, maar bij Mens
draait het alleen om het geld.’
Onlangs schakelden de makers van RAMBAM de politieke lobby in om de Tweede Kamer te laten praten
over een eigenhandig opgezette, verzonnen commerciële spermabank in Nederland. Dat kregen ze niet voor
elkaar, maar naar aanleiding van een aantal gesprek-

ken stelden een aantal Tweede Kamerleden de minister wel vragen over
de wachtlijsten bij spermabanken.
Presentator Bo Jeuken (29): ‘Als je een
spermabank bedenkt die Seed4U heet
met oprichters die nota bene Siemen
en Eileen heten, dan verwacht je toch
dat iemand denkt: “Dit is zo raar, dit
kan niet waar zijn.”’
Een trui van poep en een spermabank met oprichters Siemen en
Eileen gebruiken voor onderzoeksjournalistiek.
Nemen jullie jezelf wel serieus?
Hakeboom: ‘RAMBAM draait altijd om de inhoud, maar
omdat we het niet te zwaar willen maken, brengen we
het op een luchtige wijze. We willen laten zien dat je met
de grootste onzin extreem ver kunt komen.’

‘Bij een spermabank die
Seed4u heet verwacht je toch
dat iemand denkt: “dit kan niet
waar zijn”’
Zo lijkt het meer kattenkwaad dan onderzoeksjournalistiek.
Jeuken: ‘Het is echt niet zomaar belletje lellen, er moet
wel iets interessants achter zitten. Op televisie zie je een
halfuur, maar wij zijn dagen of weken undercover, dat is
best heftig. Voor dit werk moet je wel een beetje gek zijn.’

Hakeboom: ‘Knettergek. Noem het maar kattenkwaad
dat een punt maakt.’
Is het programma beter te vergelijken met het
entertainment van Bananasplit of met de journalistiek van Tegenlicht?
Hakeboom: ‘Zeker niet met Bananasplit, want met onze
acties kunnen we onderwerpen aan de kaak stellen.
Jeuken: ‘En Tegenlicht zou nooit op onze manier televisie kunnen maken. Zij maken geen gebruik van een
verborgen camera en gaan niet undercover. Dat maakt
RAMBAM tot een heel ander programma, wij zoeken
vaker het randje op.’
Dit heeft tot gevolg dat er vaak een en ander mis gaat.
Zo werden de makers bij een aflevering over fictieve
persberichten ontmanteld via sociale media en liep
Jeuken tegen de lamp toen ze probeerde met een
valse foto documenten aan te vragen bij de gemeente
Amsterdam. ‘Ik ben toen keihard door de mand gevallen en aangeklaagd door de gemeente.’ Zorgen maakt
de journalist zich echter niet om die aanklacht. ‘Ik krijg
hoogstens een aantekening op mijn strafblad en mis-

schien krijgt het productiebedrijf een boete. Vooral dat
laatste is vervelend, maar gisteren werd bekend dat de
minister naar aanleiding van de uitzending maatregelen
gaat nemen om identiteitsfraude te voorkomen. Daar
doe je het voor.’
Is invloed uitoefenen op beleid uiteindelijk het
doel van het programma?
Hakeboom: ‘Ik vind het te gek als een van onze onderwerpen een maatschappelijke discussie opwekt. Wij
laten echter alleen zien hoe een systeem werkt. Daar
stoppen we.’
Jeuken: ‘We willen graag laten zien dat iets bestaat,
meer nog dan dat we met een vinger wijzen of de confrontatie opzoeken.’
Andere programma’s doen dat wel. Waarom jullie
niet?
Hakeboom: ‘Stel dat je bijvoorbeeld wel de lobbyist of
politicus benadert die met ons spermaverhaal aan de
haal ging. Dan hoor je de mening van een lobbyist of
politicus over de kwestie en daar gaat het ons niet om.
We willen alleen laten zien dat het huidige systeem niet

(Advertentie)

Diarium van een Dorpshomo
P. 25

werkt, omdat politici betrekkelijk eenvoudig beïnvloedbaar zijn. Daarna kan de kijker zijn eigen conclusie
trekken.’
Jeuken: ‘Bij andere programma’s als Tegenlicht of
Zembla kijkt vaak het publiek dat al geëngageerd is. Ik
vind het juist vet om televisie te maken voor mensen
die nog nooit van zo’n onderwerp als de lobby hebben
gehoord of daar totaal niet in geïnteresseerd zijn. Zij
kijken ernaar omdat ze het een tof programma vinden
en steken zo ook nog wat op. Daarom confronteren we
de boosdoener niet met zijn wanpraktijken, maar halen
we een geintje uit.’
Dat geintje wordt vaak voorafgegaan aan een actie met
de verborgen camera. Zo ging Jeuken voor een uitzending over malafide kaartjeshandelaren twee maanden
undercover bij een ticketbureau dat toegangskaarten
voor concerten opkoopt en ze doorsluist naar mensen
tegen het dubbele bedrag. Daarna werd de directeur
van het bedrijf een lesje geleerd door hem met een
smoes naar een grote concertzaal te sturen waar cabaretier Youp van ’t Hek ‘toevallig’ stond te vertellen wat hij
van dergelijke kaartenhandelaren vond.
‘Het was best lastig om bij dat ticketbureau undercover
te gaan. Je neemt een andere identiteit aan en bouwt op
een gegeven moment ook een band op met de mensen
op de werkvloer, maar je filmt en liegt tegen ze terwijl
ze dat niet door hebben’, aldus Jeuken. ‘Je moet jezelf er
continue aan herinneren waarom je er zit. De werknemers en hun baas weten dat het niet klopt wat ze doen.
Dat wil je aantonen en ze in de maling nemen.’

‘Het is prima dat sommige
personen even in de zeik worden genomen’

diarium van een
dorpshomo
Ik was nog maar een heel klein jongetje toen ik besloot
dat het mijn lotsbestemming was om later exorbitant rijk
en beroemd te worden. Ik droomde van mediterrane villa’s,
zwembaden vol chocoladevla, cruiseschepen met stripclubs
aan boord, een levensecht paleis voor al mijn barbiepoppen en, niet geheel onbelangrijk, minstens tweehonderd
geile bedienden om het plaatje af te maken. Vooral van die
bediendes kreeg ik fikse hartkloppingen.
Ik vergat echter te bedenken waar ik mijn roem precies
mee wilde vergaren. En dat was onverstandig, want ik
functioneer slecht zonder plan. Dit resulteerde in een grillige puberteit, waar ik me dansend en huilend doorheen
worstelde. Ik had het erg druk met mezelf en vertikte het
om reeds te starten met het opbouwen van mijn toekomstige imperium. Da’s mooi kut, blijkt nu. Ik beschik slechts
over een futiele diploma Cultuurwetenschappen en ben
nog in verwachting van een minstens net zo zinloze master
Jeugdliteratuur. Bepaald geen vetpot.
In mijn naïviteit ging ik ervan uit dat de rijkdom vanzelf
wel zou komen. Ik ben beroemd geboren, dan kan er vrij
weinig misgaan... toch? Nu mijn studententijd een stille
dood sterft, begin ik echter te begrijpen dat ik misschien
een inschattingsfout heb gemaakt: niemand (h)erkent mijn
intellectuele en creatieve meesterschap. De wereld sluit
haar ogen voor mijn genialiteit. Da’s mooi kut, want nu blijf
ik eenzaam achter met een hardnekkig Narcissus-complex.
Toegegeven, ik voel me graag bijzonder, maar liever nog
voel ik me lekker. En daar heb ik dus geld voor nodig.

Is het gebruik van een verborgen camera een
vorm van goede journalistiek?
Hakeboom: ‘Je moet het alleen inzetten om een punt te
maken dat je met open camera niet kunt maken, niet om
te kloten of sensatie te zoeken. Sommige uitzendingen
kun je gewoon niet maken als mensen weten dat er
wordt gefilmd.’

Aangezien ik nog veel te jong ben voor zelfreflectie, schuif
ik de schuld van mijn mislukte en doelloze bestaan graag
af op anderen: mijn verknipte en zwaar onrealistische
zelfbeeld is ‘gewoon’ een generatie-dingetje. Sinds ik me
kan heugen liet de maatschappij me geloven dat ik speciaal
was en mocht kiezen wat ik zelf wilde. Lekker je eigen ding
doen. Maar ineens ben je ‘volwassen’ en weet je niet meer
wat je met jezelf aan moet. Ik ben van porselein, ik kan
helemaal niet werken.

Waarom gebruiken jullie het dan ook voor die
grappen?
Hakeboom: ‘Ik vind dat we dan al dusdanig hebben bewezen dat iemand fout is dat we reden genoeg hebben
om er een grap mee uit te halen. Het is ook wel prima
dat zo’n persoon even in de zeik wordt genomen. We
noemen dat altijd met ongelijke munt terugbetalen, want
als je met je hoofd op tv komt heb je natuurlijk wel echt
pech. Het zijn wel relatief simpele acties, we maken ze
niet kapot.’ ANS

Ik vrees dat ik nog wel even zoet ben met mijn narcistische
psychose. Te elitair voor een baan, te cool voor mijn vrienden, te cynisch voor de liefde. Ik zal heus ooit opgroeien,
hoop ik, maar in de tussentijd trek ik mijn eigen plan: ik
trouw een rijke vent. Ik val toch al op oudere types, beter
verover ik er een met een fortuin op de bank. Niet romantisch, wel pragmatisch. Dan kan ik me rustig beroemd en
bijzonder blijven wanen, terwijl m’n fossiele man ijverig
brood op planken legt. En dat klinkt heus eenzamer dan het
is. Al die geile bediendes zijn er natuurlijk niet voor niets.

Het issue Tekst: Bastiaan van Blokland en Aniek Hikspoors/ Illustratie: Sanne Reckman
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het issue
In deze rubriek staat iedere
maand een ander issue
centraal, waarover de meningen sterk zijn verdeeld.
Deze maand: het nut van
nationale feestdagen

Het feest is
er geweest
Nederland kent negen nationale feestdagen, verplichte vrije dagen waarop een groot deel
van de werkende en studerende Hollanders vrij is. De feestdagen worden veelal gebruikt als
excuus om flink dronken te worden, of worden doorgebracht in de Efteling voor wat qualitytime met de familie. In de praktijk is niet iedereen daar blij mee, want waarom zou je een
christelijke feestdag vieren waar je niets mee hebt als je op die dag ook aan de slag kunt?
Verplicht Koninginnedag vieren als verstokt republikein is toch een beetje vreemd, om nog
maar te zwijgen over alle studenten die vlak voor de tentamenweek op Eerste Paasdag voor
een dichte Universiteitsbibliotheek stonden.
De vraag is of de voordelen van het collectief vieren van nationale feestdagen opwegen
tegen de nadelen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de effecten van collectieve vrije dagen op de
economie? Voor de liefhebbers van traditie zijn nationale feestdagen weer erg belangrijk, zo
versterken ze de saamhorigheid en bieden de feestdagen tevens een uitstekende mogelijkheid om nieuwe groepen aan de samenleving te binden. Deze dagen getuigen van een sterk
staaltje Nederlandse cultuur. Mag daar wel aan worden getornd?

De stelling van deze maand: Nationale feestdagen moeten worden afgeschaft.
Wouter Koolmees, woordvoerder Financiën en
Rijksuitgaven voor D66 in de Tweede Kamer
‘We zullen het financieel draagvlak van Nederland moeten
vergroten, door onder andere verplichte vrije dagen af
te schaffen en daar vallen feestdagen wat mij betreft ook
onder. Veel jonge mensen werken liever dan dat ze vrij
zijn, mits ze hun overuren uitbetaald krijgen. Meer werken
wordt nu onmogelijk gemaakt door verplichte arbeidstijdverkorting, feest- en verzuimdagen. Plannen om dit te
veranderen komen altijd op het verkeerde moment. We
zijn geneigd alleen naar de huidige economische situatie
te kijken waardoor we de lange termijn crisis vergeten. Die
crisis kent twee problemen: de oplopende werkloosheid
en de vergrijzing, met als gevolg dat straks de AOW en de
gezondheidszorg niet langer houdbaar zijn.
‘Als liberaal pleit ik voor flexibiliteit, als je veel wil werken
moet dat kunnen. Je verdient dan meer en dat komt de
economie ten goede. In combinatie met de afschaffing van
de feestdagen zou ik de werkweek willen verlengen naar
40 uur, waarbij alle gewerkte uren worden uitbetaald. Nu
krijgen werknemers vaak een vast maandloon dat stijgt bij
een langere werkweek. Verhoog je het salaris, dan neemt
de koopkracht toe en daardoor ook de werkgelegenheid.
Een hoger salaris betekent eveneens een verhoogde
belastingafdracht en op die manier houd je de AOW en de
gezondheidszorg op de lange termijn betaalbaar.’

Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE)
‘Feestdagen zijn de jus van het leven, ze versterken het
wij-gevoel dat we kwijt zijn in Nederland. Ik pleit zelfs
voor een extra feestdag, zoals het Suikerfeest, omdat er
veel nieuwe Nederlanders zijn voor wie dit een belangrijke dag is. Wanneer je van het Suikerfeest een landelijke feestdag maakt, betrek je deze Nederlanders bij de
viering van nationale feestdagen en dat komt de sociale
cohesie echt ten goede.
‘Een vrije dag kost een ondernemer geld, maar laten we
niet vergeten wat het brengt voor de Nederlandse economie. Op tweede paasdag bezoeken we massaal pretparken en meubelboulevards, dat zijn forse investeringen in
de economie. De meeste onderzoeken naar feestdagen
richten zich alleen op de kosten, omdat het land nagenoeg stil ligt. De schatting van die kosten is zo’n 1,5
miljard euro, maar we moeten ook eens goed kijken naar
wat het ons oplevert, dat is niet gering. Die opbrengsten
moet je in de berekening meenemen.
‘Feestdagen hebben bovendien een positieve uitwerking
op de geestelijke gesteldheid. Zoals we in Nederland
zeggen: “Met geld is niet alles te koop”. Juist als de
kwaliteit van leven toeneemt, zal men eerder bereid zijn
financieel wat in te leveren en dat is hard nodig.’
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Gerbert Kraaykamp, hoogleraar Empirische Sociologie aan de RU
‘Nationale feestdagen zijn belangrijk voor de sociale
cohesie van een land. Kijk alleen al naar de berichtgeving
rondom de troonswisseling, uit alles blijkt dat we dit feest
als Nederlanders samen vieren. Een samenleving heeft
zulke festiviteiten, symbolen en feestdagen nodig om de
saamhorigheid te bevorderen en dat is een interessante
kwestie. Als er verplichte vrije dagen afgeschaft moeten
worden, dan zouden dat religieuze tweede feestdagen
bij Pasen en Pinksteren kunnen zijn. Het effect van deze
dagen op de onderlinge binding in Nederland is veel
kleiner dan het effect van Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Wanneer het religieuze aspect van een feestdag als
Pasen niet relevant is voor jou, dan kun je iets ondernemen met je gezin, maar er wordt niets collectief als
Nederlanders gevierd.
‘In ruil voor deze afgeschafte feestdagen kun je de werknemer zelf laten kiezen wanneer hij vrij zou willen zijn.
Dit geeft werknemers de mogelijkheid om vrij te nemen
tijdens het Suikerfeest of op een andere, voor hen speciale dag. Daarbij moeten we vooral proberen nieuwe
Nederlanders te betrekken bij feestdagen als Koninginnedag en 5 mei. Op die dagen organiseren we echt iets
samen, dat is wel wat anders dan naar de meubelboulevard op tweede paasdag.’

Maarten van der Sluis, woordvoerder van de Federatie Nederlands Vakverbond (FNV)
‘In onze ogen hebben nationale feestdagen geen nadelen,
daarom is de FNV tegen afschaffing. Behoefte aan traditie
zal in de Nederlandse cultuur nu eenmaal altijd blijven
bestaan. De FNV komt op voor de rechten van werknemers en voor vele van hen zijn de feestdagen erg belangrijk. Er ontstaan binnen families mooie momenten door de
viering van nationale feestdagen en werknemers hechten
daar veel waarde aan.
‘Wanneer heel werkend Nederland op hetzelfde moment
vrij is, heeft dat een positief effect op de werkvloer en
daarmee op de werknemers onderling. Het gaat er niet
om of je gelovig bent als je Kerst of Pasen wilt vieren, het
moment van samenzijn is belangrijker dan het religieuze
aspect. Vanuit dat perspectief is er dan ook niets tegen de
viering van bijvoorbeeld het Suikerfeest, zolang dat maar
niet ten koste gaat van andere feestdagen.’ ANS
Kijk voor meer reacties op de stelling
op ANS-online.nl
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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 plein 1944.

Vlnr: Jean, Els, Shane, Daan en Rik.
Het is zondagavond en rustig in Nijmegen. Alleen op de
Grote Markt genieten enkele studenten nog van de laatste
uurtjes van het weekend. Bij binnenkomst in café Camelot
is meteen duidelijk waar de actie plaatsvindt. Met een glas
Franziskaner Weissbier in hun hand hangen een stuk of tien
leden van Karpe Noktem onderuitgezakt aan een grote
tafel. Wanneer Queens of the Stone Age door de ruimte
klinkt, springt studente Amerikanistiek Els (26) op om een
solo in te zetten. De rest reageert hierop door de gehele
tekst foutloos mee te blèren.
Elke zondag komt een aantal van de langharige rockers
in het café samen. Deze avond is de opkomst hoger dan
normaal. ‘Dat ANS hier is, heeft daar niks mee te maken’,
zegt Rik (25), student Scheikunde. ‘Het is onze tra-‘niet’-cie.
Vroeger kwamen we altijd samen in de Bijstand, dat noemden we de tradit-cie, geheel in de stijl van studentenverenigingen.’ Studiegenoot Shane (23) legt de wisseling uit:
‘In de Bijstand werd gerookt en daarnaast kunnen we hier
voor een prikkie halve liters speciaalbier krijgen.’
Naarmate de avond vordert en bestellingen elkaar sneller

opvolgen, worden er steeds meer aparte gespreksonderwerpen geïntroduceerd. Uit het niets laat Rik zijn filosofische gedachten de vrije loop: ‘Mensen die kunnen lezen
zijn juist dyslectisch, want het zit niet in de menselijke
natuur om te lezen.’
Er bestaat geen standaard Karpe Noktemlid, aldus Rik.
‘Diversiteit verenigt ons.’ Volgens Jean (21), student aan de
lerarenopleiding Natuurkunde, is er maar een gemeenschappelijke deler: ‘We houden allemaal van ongedwongen gezelligheid.’ Deze clichés zijn leuk en aardig, maar
van de aanwezigen voldoet iedereen aan het stereotype
zwartgekleed, langharig en bèta.
Pas bij de binnenkomst van Olivier (31) later op de avond
is duidelijk wat Rik bedoelt met diversiteit. De langstudeerder Psychologie gooit zijn sjaaltje over zijn schouder
terwijl hij het motto introduceert: ‘Decadentie, losbandigheid en exces. Dat zijn onze kernwaarden. Proost, heren!’
Iedereen heft enthousiast het glas. ‘En seks met mooie
mannen!’, voegt hij toe, waarop de groep stilvalt en snel
aan hun biertje begint. ANS
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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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Beeldend vermogen
Bij de vraag of iedereen zich wil klaarmaken voor een foto, deinst
de helft meteen terug. Het overgebleven vijftal gaat wat ongemakkelijk bijeen staan. Rik: ‘We gaan niet extra leuk doen. Dit is representatief voor onze avonden hier, in onze natuurlijke habitat.’ Om
het nog een beetje leuk te maken wordt de mannen een bordje
en een kaars in de handen geduwd. ‘We wilden het fucking bordje
helemaal niet. Daarom houden we het scheef.’
De uitstraling van het groepje is niet bijster enthousiast, maar ze wilden een representatieve foto, en die hebben ze gekregen. Ze behalen
toch nog anderhalf cameraatje vanwege hun matchende uiterlijk.

Kennisvragen
Welke positieve gevolgen heeft het drinken van bier
voor je gezondheid?
Daan: ‘Er zitten natuurlijk genoeg calorieën in: precies een
boterham met kaas.’
Shane: ‘Bier bevat vitaminen en vezels.’
Rik: ‘Om precies te zijn vitamine B.’
De scheikundigen hebben goed opgelet en behalen daarmee
hun eerste breintje. Naast gluten is er Nicotinamide Riboside te
vinden in bier. Dit is inderdaad een vitamine B, die het uithoudingsvermogen verhoogt en het cholesterol verlaagt. Ideaal
voor een lange nacht World of Warcraft.
Wat is Ulleke Werp?
Rik: ‘De oorspronkelijke naam van Ierse whisky.’
Shane: ‘Het klinkt juist Achterhoeks. Ik denk dat het glazen
bier gooien is. Of moddergooien.’
Jean: ‘Jeu des boules!’
Rik: ‘Nee, dat zeker niet. Ik weet alles over jeu des boules.’

Rik: ‘Vast niet de Grote Markt. Bestond die überhaupt al?’
Jean: ‘De Kleine Markt!’
In de middeleeuwen heette het plein de Hondisborch, vernoemd naar de familie die er indertijd woonde. Nijmeegse geschiedeniskennis is wellicht niet het sterkste punt van dit vijftal,
ze hebben dan ook niet voor niets een bètarichting gekozen.
Hoe maken de Inca’s hun bier speciaal?
Jean: ‘Er zit vast bloed in. De Inca’s hielden aan de lopende
band bloedrituelen.’
Rik: ‘We hebben het hier over Inca’s, dus ik denk aan sprinkhanen. In tequila gooien ze immers ook wormen.’
Shane: ‘Het is speeksel.’
Els: ‘Klinkt stellig. Dat zal wel kloppen.’
Shane zal wel zijn hele leven Discovery Channel hebben gekeken. Voor de bereiding van dit bier kauwen de Inca-vrouwen
maïs fijn en spugen het in het bier. Dat speeksel zorgt voor de
gisting. Met deze kennis verdient het stel hun tweede breintje.
Wat is ’s werelds duurste bier?
Daan oppert: ‘Westvleteren misschien? Op Marktplaats kan
een krat wel 90 euro opleveren. Trouwens, ik denk het niet, dat
is niet eens lekker.’
Rik: ‘Amerikaans bier met een hoog alcoholpercentage.’
Els: ‘Hoor je wat je zegt? Amerikaans bier met een hóóg
alcoholpercentage?’
Shane, met een wijze blik: ‘Ik vermoed dat het om Tibetaans
bier met jakmelk gaat.’
Het prijzige bier heeft inderdaad een hoog alcoholpercentage:
55 procent, maar verder komen de antwoorden niet in de
buurt. In 2011 introduceerde de Schotse brouwerij BrewDog
een exclusief bier dat The End of History heette. Een fles bier
kost 580 euro en wordt geserveerd in een opgezette eekhoorn.

Klopt als een bus?

Helaas, de mannen lijken er vooral met de pet naar te gooien.
In plaats van het boerse biergooien of het oubollige jeu de
boules gaat het hier om het verfijnde bierdopjes werpen. Bij
dit drankspel moeten de dopjes met de goede kant naar boven
terecht komen.

Hoewel twee antwoorden schokkend correct waren, hebben
deze nachtvierders toch nog heel wat te leren over bier en
Nijmegen. Ze verdienen twee breintjes. Rik: ‘Jullie hebben ons
wel echt overschat.’

Hoe heette de Grote Markt in de 13e eeuw?
Els, wanhopig: ‘Wie studeert geschiedenis?’
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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
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, Imke van brink, susan haasjes, Aniek
Hikspoors, Ronald peeters, Cecile Vermaas, laurie de zwart Illustraties Mark Vlek de Coningh, Joost Dekkers, Alex Kup, Sanne Reckman,
Laurens de Vos Foto’s Jaap Baarends, ceriel gerrits, Kiki Kolman, Joeri Pisart, elise talsma, Felix Wagner Columnisten Sandro van der
Leeuw, Elske van Lonkhuyzen Eindredactie liselotte bosch, gijs hablous, Pieter Hengst, anders hoendervanger, Joeri Pisart, Henk Strikkers, Adrianne Tuk, hendrieke vossebeld, felix wagner, jozien wijkhuijs Voorpagina Jaap Baarends Crypto Lucy van Oostveen, Dorien
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CRYPTO

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET! OF HET NU GAAT OM HET GRAS AAN DE OVERKANT OF HET REDDEN VAN DE
AARDE, NIKS ZAL ONZE MISSIE IN DE WEG STAAN. JE RAADT HET AL, DEZE MAAND IS DE CRYPTO GROEN!

Horizontaal
1. De sokken van de muziekgroep zitten vol peulen (10), 4. Op onze universiteit houdt dit frisdrankje ons op de been (6), 5. Heet knäckebröd
voor mannen en vrouwen (6), 7. De groene Engelsen strijden voor vrede (10), 9. Zotte Von Trier dronk iets in dit muziekcafé (7), 11. Macklemore won net niet door de voetbalovertreding (11), 15. De vrijer wou weten wat hij in de kuip heeft (13), 16. Deze voorjaarsbloem is geobsedeerd door zichzelf (6), 18. Fruitig vogeltje (4).
Verticaal
2. De gedaante van Gibson draagt de goed heiligman (8), 3. Groen is nogal wiedes (10), 6. Hij betaalt met frisse adem (4), 8. De beschaving
gaat om Franse koffie (11), 9. Twee Griekse peuters zingen gangnam style op tv (5), 10. Femke staat in het portaal voordat ze boodschappen
doet op Hoogeveldt (7), 12. De afwas gebeurt met hartstocht op dit dansfeest, maar dan op z’n Nimweegs (5), 13. De helft van de zuurstof
stroomt door het lichaam van dit vruchtje (4), 14. De Muppets jammeren over de computerbranche (6), 15. Met acht sterke poten vertrok hij
naar het Verre Oosten (8), 17. De Italiaan had geen puf om te gamen al was hij een Amerikaanse soldaat (5).
OPLOSSING crypto april-ans
Horizontaal: 4. Smartlap, 6. vox, 9. Bouquetreeks, 11. permanent, 12.
uitgroei, 14. plastuit, 15. bon jovi, 16. luipaardenprint, 18 toppers
Verticaal: 1. Madonna, 2. James, 3. Flügel, 5. Tokkies, 7. austin powers, 8. westlife, 9. bierfiets, 10. mcdonalds, 13. palingsound, 15.
bieber, 17. abba
Winnaars van de vorige crypto zijn Britt Gommans en
Eline van der Plas. Deze maand geeft ANS een Casa
Foresta Paddenstoelenkweekpakket weg ter waarde van
€ 17,50. De prijs wordt aangeboden door Het Groene
Hert, dat burgers, bedrijven en overheden stimuleert om
hun duurzame kennis te delen en om samen te werken aan een duurzaam Nijmegen. Ook voor de leukste
duurzame cadeaus ben je aan het pand aan de Burchtstraat 126 aan het juiste adres. Stuur je oplossing voor 20
mei onder vermelding van naam en telefoonnummer naar redactie@ans-online.nl en maak kans op deze prijs.
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Tekst en foto: Kiki Kolman

Wie: Jan-Peter (21), derdejaars Geografie, Planologie en Milieu
Wat: prakjesschepper bij De Refter
Waar: achter de voederbak

Is het makkelijk werk, of heb je er een hele kluif aan?
‘Het is natuurlijk geen hogere wiskunde, maar je moet wel vaak
hard werken. Op de echte topdagen hebben we meer dan duizend
klanten per dag, dan moet je flink door blijven scheppen.

Waarom schep jij op?

‘Toen ik net was begonnen, had ik na een avond werken wel eens

‘Ik zocht afgelopen zomer werk en bij De Refter hadden ze personeel nodig. Eerst

last van mijn arm. Zeker als er stamppot op het menu stond, dat is

moest ik nog veel afwassen in de kelder, maar gaandeweg ben ik steeds meer gaan

het zwaarst.’

scheppen. Zo werkte ik mij een verdieping naar boven. Daar mag ik nu opscheppen
en soms ook achter de kassa zitten of koffie rondbrengen bij bijeenkomsten.’

Neem jij kritiek op de voedselkwaliteit persoonlijk op?
‘Nee, ik weet dat de mannen in de keuken keihard werken. Zelf

Scharrelt er vaak een lekker hapje langs de toonbank?

kan ik niet meer doen dan zorgen dat het eten netjes op de borden

Blozend: ‘Natuurlijk. Hoewel ik het daar niet voor doe, is het een mooie bijkomstigheid.’

komt te liggen: porties moeten de perfecte grootte hebben.
‘Wij mogen als medewerkers aan het begin van een nieuwe

Doe je er dan een schepje bovenop?

maaltijdcyclus onze mening geven over hoe de gerechten eruit

‘Zo’n meisje krijgt dan wel eens wat extra frietjes. Voor de rest houden we ons keurig

zien. Proeven doen we pas gedurende de periode. Wel ter plekke,

aan de voorbeeldborden die er staan.’

restjes neem ik nooit mee naar huis.’ ANS

