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commentaar
Heeft deze ANS zin?
Wij zouden hier kunnen uitleggen waarom je de volgende 30
pagina’s moet lezen. De reportage over dromen, het interview met jazzpianist Michiel Borstlap, de beschrijving van een
fuckerware-party, het zou je hier in hapbare aardappelschillen
gepresenteerd kunnen worden. ‘Onzin, niet nodig’, zou Wim T.
Schippers zeggen. Wat je ook maakt, beeldende kunst, poëzie,
of een studentenblad, uitleg is overbodig. Alle zingeving die je
aan een werk kunt geven, moet in het werk zelf zitten.
Schippers verfoeit de huidige trend om aan alles zin te moeten
geven. Hij heeft een punt: zaken zonder nut worden tegenwoordig zonder blikken of blozen in een verdomhoekje gestopt.
De politiek gaat hier volledig in mee, bang als ze is om de
burger tegen de borst te stuiten. Het kabinet Rutte-I leek er
een hobby van te maken om alle ‘zinloze’ zaken zonder pardon
uit het subsidiestelsel te schoppen. Neem bijvoorbeeld de
door Halbe aangemoedigde bemoeienis in de wetenschap
door bedrijven. Zij zitten echt niet te wachten op fundamenteel
onderzoek, hoe belangrijk ook.
Een ander voorbeeld is ruimtevaart. Als het niet economisch of
wetenschappelijk rendabel is, heeft het geen zin en moet op
de subsidie worden gekort. Maar is het niet zo dat door deze
wetenschap, die zich bij uitstek beweegt op de grens van wat
we al weten, verrassende ontdekkingen worden gedaan? Deze
hebben volgens Remco Dijkstra in het Issue uiteindelijk zin, al is
het misschien niet meteen zichtbaar.
Niet voor niets zegt Michiel Borstlap in het interview dat hij niet
afhankelijk wil zijn van subsidie. Hij kiest ervoor niet te maken
wat het publiek wil horen, maar wat hem zelf raakt. Misschien
niet zinnig, maar wel de basis voor zijn prachtige muziek.
Schippers heeft natuurlijk gelijk. Zin is zwaar overschat. Deze
ANS zou niet half zo leuk zijn als hij direct aantoonbaar nut zou
hebben en we precies zouden maken wat jij en andere lezers
willen. Juist omdat wij doen wat we zelf willen, blijft het spannend. Dus maak die extra verplichte collegeuren nuttig met een
ANS erbij, gooi als het moet een ei in de frituur en zoek zelf
maar uit of deze ANS zin heeft.
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niet ans
Het nachtleven, ongecensureerd
Na wekenlang enkel te twitteren over een argeloze eekhoorn
en het kiezen van kussentjes besloten onze concullega’s van
de Comeniuslaan zich weer te richten op een universiteitsblad.
Onderdeel van de nieuwste VOX: de campus by night, een
spannende tocht langs portiers en scholierenfeestjes die eindigde bij de deadlineavond van ANS. ‘Dus jullie zien ’s nachts
echt niets gebeuren buiten?’ Nee. ‘Echt helemaal niets?’ Nee.
Jammer. Toch maar een diepteartikel over het verzamelgedrag
van de eekhoorn dan?

Langstudeerboete eruit, leenstelsel erin
Ach, wat hadden ze het toch goed voor met de student.
Op ANS-Online konden we met blijdschap melden dat de
langstudeerboete, een gedrocht van een maatregel, was afgeschaft door Mark en Diederik. Vol trots presenteerden ze
hun deelakkoord in een perszaaltje in Den Haag: studerend
Nederland kon blij zijn met deze daadkrachtige politici die
studenten niet straften voor ambitie.
Ware het niet dat er in een achterkamertje al een plan lag om
een leenstelsel in te voeren. Sociaal of niet, Rutte en Samsom
houden de student voor de gek door ze lekker te maken
met de afschaffing van de langstudeerboete van 3000 euro
om vervolgens een studieboete van 13 duizend euro in te
voeren. Staan de bussen naar het Malieveld al klaar?
AFAC 2.0
Deze maand zowaar ophef rondom het normaal zo serene
UMC St. Radboud. Verkeerd geparkeerde tweewielers
worden in het vervolg zonder pardon voorzien van een
fietsklem. Wil de student zijn of haar stalen ros terug, dan
moet een tientje worden gedokt. Hoewel deze afschrikmethode studenten moet overhalen fietsen niet zomaar ergens
neer te smijten, lijkt het er met name op dat de praktijken
van fietsenstasi AFAC doordringen tot de campus.

Goed besturen is geschiedenis
In de rubriek ‘Lijn 1’ van vorige maand stond een nogal suggestieve vermelding van stapels werk die het vorige bestuur
van GSV Excalibur had laten liggen, met hatelijke historici tot
gevolg. Het nieuwe bestuur praatte alles netjes uit. Het oude
bestuur heeft echter diplomatieke vaardigheden waar Chamberlain zich nog voor zou schamen en ging de woordenstrijd
aan via Facebook. Mocht u in verwarring zijn gebracht: met het
seksleven van ANS’ers is helemaal niks mis. Met het zelfrelativerend vermogen van sommige oud-GSV’ers wel.
6 november: Election night
Barack Obama en Mitt Romney nemen het tegen elkaar op in
een strijd waar het haar van Wilders bij verbleekt. ANS is er
als de kippen bij en organiseert in samenwerking met ismus,
USA Nijmegen, Theater de Lindenberg, LUX en de vakgroepen
voor Politicologie en Amerikanistiek de Election Night, een
kingsize nacht van 10 tot 10. Wat kun je verwachten? Een hoop
interessante sprekers, een filmquiz met Leon van der Zanden,
livemuziek en Obama en Romney in HD-kwaliteit. ANS

ANS verzamelt
Novembermaand is Wintertuinmaand. ANS besteedt
ruimschoots aandacht aan Nijmeegs mooiste literaire
festival, met dit jaar als thema ‘verzamelen’. 24 november
is het Wintertuinfestival in Theater De Lindenberg, twee
dagen eerder is de campusdag. Op ANS-Online doen
we uitgebreid verslag met interviews en verslagen van
de optredens. Bovendien ben je in de lunchpauze in de
Refter verzekerd van muziek, literatuur en poëzie op het
verzamelpunt van ANS. ANS

Op de hoogte blijven van al
het studentennieuws?
Check dan
www.ans-online.nl, volg ons
op twitter of like de ANSpagina op Facebook
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intensief do
gevoerd
Iedere bachelorstudent krijgt sinds 1 september minstens vijftien contacturen aangeboden.
Het idee van intensivering is niet slecht, maar de uitvoering laat te wensen over.
‘Er zijn voorbeelden van docenten die maar YouTube-filmpjes gaan vertonen.’
Drie keer per week naar de campus fietsen, de rest van de
dagen in je bed blijven stinken en toch al je colleges volgen:
het zit er niet meer in. Het College van Bestuur (CvB) heeft een
norm van minimaal vijftien contacturen opgelegd voor iedere
bacheloropleiding. Na de succesvolle invoering van deze norm
voor de propedeuse, waarbij studiesucces toenam, is het beleid
doorgetrokken naar het tweede en derde jaar. Vooral voor de
Faculteiten der Letteren, Managementwetenschappen, Sociale
Wetenschappen en Filosofie, Theologie en Religiewetenschap is
deze verhoging relevant. De andere faculteiten behaalden deze
norm al grotendeels.
Het beleid is onderdeel van de prestatieafspraken die het CvB in
april sloot met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De intensivering wordt duidelijk gepresenteerd
als rendementsmaatregel: het studiesucces moet omhoog. Een
ander argument is voor studenten net zo belangrijk. Het is namelijk niet onredelijk om minstens vijftien uur contact met je docent
te krijgen in ruil voor de flinke duit collegegeld die in september
naar de bankrekening van de universiteit wordt overgemaakt.
Helaas verloopt de intensivering tot dusver allesbehalve soepel.
Studenten en docenten ondervinden verscheidene problemen
door de halsoverkop ingevoerde maatregel. Het CvB moet
beseffen dat het instellen van een strenge norm niet het juiste
middel is om het doel van intensiever studeren te bereiken.
Ophokuren en rare roosters
Wat betreft het onderwijs zijn sinds de invoering van de maatregel al een aantal kwalijke zaken komen bovendrijven, zo toont
een rondvraag onder Facultaire Studentenraden (FSR’en) en
assessoren aan. Emma Rethans van de FSR Managementwetenschappen somt de meest voorkomende klachten op. ‘Ten
eerste blijkt dat de intensivering tot extra stof leidt bij sommige
cursussen, in plaats van meer aandacht voor de tentamenstof.
Dat is absoluut niet de bedoeling van onderwijsintensivering,
aangezien juist het studiesucces dient te worden bevorderd.
Daarnaast horen we verhalen over ophokuren: onnodige
responsiecolleges of contacturen waarin de docent duidelijk

moeite heeft de extra tijd op te vullen. Ten slotte zijn door de onderwijsintensivering voor een aantal vakken hele rare roosters
ontstaan waardoor colleges nu ook ’s avonds plaatsvinden.’ Ook
de FSR van Letteren constateert problemen met de inroostering.
Actieve studenten en bestuursleden hebben moeite met het
inplannen van hun organisatorische activiteiten, doordat een
deel van de lunchpauze is opgeofferd voor het geven van college. Het is de taak van de FSR’en en opleidingscommissies om
dit proces in de gaten te houden en waar mogelijk bij te sturen.
Zo heeft de FSR Managementwetenschappen binnenkort al een
evaluatiemoment met het faculteitsbestuur, waarin een deel van
de problemen wordt besproken.
Ook bij de Universitaire Studentenraad (USR) zijn al klachten
met dezelfde strekking binnengesijpeld. Op zich is de intensivering een goede zaak, vindt voorzitter Patrick Verleg. ‘Mits
de colleges goed worden ingevuld. Dat gebeurt nu lang niet
overal. Er zijn voorbeelden van docenten die maar YouTubefilmpjes gaan vertonen. Het mag duidelijk zijn dat dat tot de
categorie ‘niet wenselijk’ behoort. Daar moeten docenten nog
hun eigen weg in vinden.’
Werkdruk
De ‘eigen weg’ bestaat voor dr. Andrej Zaslove, docent Politicologie en Bestuurskunde, nu uit gastcolleges. Hoewel hij liever
meer kleinschalige werkcolleges zou organiseren, noopt de
15-urennorm hem ertoe om zijn tijd te steken in het organiseren van een reeks colleges door andere docenten. ‘Ik snap
dat het College wil intensiveren, maar voor sommige cursussen zou een versoepeling van de norm beter zijn. Dan zou je
werkcolleges kunnen splitsen in kleinere groepen, dat is ook
een vorm van intensivering.’
Daarnaast kost het voorbereiden en organiseren van de
gastcolleges Zaslove tijd die hij in onderzoek zou willen steken.
Ondanks dat het CvB structureel 9,8 miljoen heeft vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuwe universitair docenten,
is de werkdruk op de betreffende faculteiten flink verhoogd.
Coördinatoren van diverse opleidingen en directeuren van
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‘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.
Je bent een echte teamspeler en weet de omzetdoelstellingen optimaal te
renderen. Je voelt je thuis in een dynamische omgeving en lost problemen
op nog voor ze ontstaan. Verder ben je creatief, proactief, representatief,
stressbestendig, enthousiast, gedreven, daadkrachtig, flexibel (harde eis),
zelfstandig, klantgericht, resultaatgericht (harde eis), verantwoordelijk, communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) en overtuigend.

Ik had het stukje hardop gelezen. Toen ik klaar was, was ik een
beetje buiten adem. Ik nam een slok van mijn koffie. Koud.
‘Dus this is what it takes to be a communicatiemanager’,
mompelde ik en scrollde nog eens door de vacature. Terug bij de
functie-eisen maakte ik rijtjes waarvan de laatste woorden rijmden.
onderwijsinstituten geven aan dat veel docenten extra uren
in het onderwijs moeten steken. Dit varieert per opleiding.
Bij het opleidingsinstituut Psychologie heeft directeur Daniël
Wigboldus nog hoop op een reële verdeling binnen enkele
jaren, terwijl Anna Bosman van Pedagogische Wetenschappen
simpelweg stelt dat er inderdaad docenten zijn die meer uren
doceren dan aanvankelijk. Anna van der Vleuten, onderwijsdirecteur van de Faculteit der Managementwetenschappen,
maakt het in levende lijve mee. Zij staat zelf vaker voor de
collegezaal. Alle tijd die de docenten hiermee kwijt zijn, gaat
ten koste van hun aandacht voor onderzoek.
Automatische plooiing
Het CvB lijkt te verwachten dat door het instellen van een 15urennorm de opleidingen zich automatisch plooien naar een
goede invulling van de colleges. De vraag is of iedere opleiding
überhaupt minstens vijftien uur college per week weet op te
vullen met relevante stof.
De USR stelde vorig jaar voor om de intensivering uit te stellen,
zodat opleidingen de tijd kregen om dit uit te zoeken en te
zorgen voor een goede invulling van het nieuwe beleid. Destijds
zei het CvB te hebben overlegd met faculteitsbesturen, die
aangaven de wil en de middelen te hebben om de intensivering
door te voeren. Martijn Gerritsen, woordvoerder van het CvB,
licht toe: ‘De middelen en de wil waren voorhanden, waardoor
we geen reden zagen om te wachten met het beleid.’ De geconstateerde problemen suggereren echter dat de faculteiten
zichzelf hebben overschat en nu opleidingen en docenten met
een logistiek probleem opzadelen.
Studenten verdienen 15 uur aan relevante, kwalitatief goede
colleges per week en het is goed dat hier aan wordt gewerkt.
Het te snel invoeren van een strenge norm is echter niet de
goede manier om dit te verwezenlijken, zo blijkt uit de ontstane
problemen. Het CvB moet gas terugnemen en daarna stapje
voor stapje een structuur creëren waarin studenten waar voor
hun collegegeld krijgen en docenten tijd blijven houden voor
kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek. ANS

enthousiast representatief
gedreven proactief
daadkrachtig creatief

Het ging al snel vervelen. Juist toen ik het scherm wilde wegklikken rinkelde de telefoon. Het was oom Gijs.
‘En?’ vroeg hij verwachtingsvol.
‘Wat precies?’ zei ik.
‘Heb je de vacature gezien?’
‘Ik heb er even naar gekeken’, zei ik. ‘Hoe gaat het met
Boudewijn?’
Op verjaardagen was mijn neef altijd een dankbaar gespreksonderwerp. Vooral nu hij promotie had gemaakt.
‘Ja goed’, zei Gijs. ‘Wat vind je ervan? Ik dacht meteen aan jou.’
‘Ik weet het niet hoor’, zei ik, ‘eerst de ING, nu een farmaceutisch bedrijf. U plukt ze wel overal vandaan. Ik ben trouwens niet
stressbestendig.’
‘De farmaceutische industrie is booming’, zei Gijs. ‘Je kunt daar
in hoog tempo opklimmen. Ik doe een goed woordje voor je bij de
CEO.’
Ik keek nog eens naar de functie-eisen. Ik kon me niet voorstellen
dat er echt iemand was die al die eigenschappen had. Het idee
dat er wel zulke mensen bestonden benauwde me.
‘Ik wil het niet’, besloot ik, ‘ze zoeken daar een superheld. Ik ben
ook niet daadkrachtig, enthousiast of overtuigend.’
‘Ja maar nee’, zei Gijs. Hij begon zijn geduld te verliezen. ‘Dat
moet je ook niet zo letterlijk nemen. Hebben ze je dat niet geleerd
op de universiteit?’
Hij ademde luid uit. Ik hield de hoorn een stukje van mijn oor.
‘Waarom lees je nooit’, zei ik met de hoorn nog op een afstandje,
‘we zijn een liefdevol bedrijf waar werknemers geen vrijdagmiddagborrel overslaan! We willen dat je fouten maakt, want daar leer
je van! Bescheidenheid staat bij ons hoog in het vaandel!’
Het bleef stil aan de andere kant van de lijn. Toen schraapte Gijs
zacht zijn keel.
‘Dat’, zei hij minzaam, ‘bestaat niet’.
Een korte pauze.
‘Maar het overheidswezen, Elske... Daar liggen mooie challenges
voor jou!’
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studie:
European Law School
college:
Constitutional and Institutional Perspectives
of the European Union B2
3 oktober, 10.45u - 12.30u, TvA 2.00.13
docent:
Mr. M.F.G. Wools
uitstraling:
Fronsende levensgenieter
publiek:
Verveelde multitaskers en buitenlandse
bollebozen
inhoud:
Juridisch gepruts in de EU
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.

‘Vandaag geen Toy Story en Star Wars’, begint Martijn Wools. Een zucht uit
de zaal volgt. De jurist staat bekend om zijn Jedi-grappen, maar iedereen die
daarvoor naar de collegezaal is gekomen, komt helaas bedrogen uit. ‘Het
sneeuwt toch niet?’ vraagt de docent zich af, wanneer de zoveelste student te
laat binnen komt druppelen. De studenten variëren van joviale Jan-Willems,
vooral achterin gezeteld met laptop, tot tapasetende Toni’s, de fanatieke Erasmusstudenten op de voorste rij.
Enthousiast raast Wools door de eerste dia’s, terwijl hij met behulp van zijn
wetboek de regels uitlegt omtrent binding en non-binding instruments in de besluitvorming binnen de Europese Unie. In de door hem voorgelezen passages
uit het wetboek struikelt hij over Engelse woorden, maar dat mag zijn bevlogenheid niet dempen.
Na de pauze vervolgt de docent het college in hetzelfde rappe tempo, met
als gevolg dat de aandacht van de studenten verschuift naar de welbekende
sog-sites. Tot plotseling het geluid van een feesttoeter de studenten weer tot
de orde roept. Olijk staat Wools met een toeter in de hand, om vervolgens
een groter exemplaar tevoorschijn te toveren en daar een harder geluid uit te
persen. Met behulp van een gele en oranje kaart met bijbehorend getoeter legt
hij uit hoe het early warning system werkt. Wanneer eenderde van een nationaal
parlement vindt dat een wetgevingsinitiatief van de EU ook door de nationale
regering uitgevoerd kan worden, geeft het parlement als waarschuwing een
gele kaart. De oranje kaart komt aan bod bij een meerderheid in het nationale
parlement. Door de creatieve link tussen kaart en kabaal zullen de studenten
het systeem niet snel vergeten, zelfs voor een leek is het duidelijk. Dit carnavaleske hoogtepunt in het college is slechts van korte duur en de belangstelling
slinkt opnieuw. Jammer, want uit de positieve instelling van de wettenkenner
blijkt dat hij graag zijn kennis met de studenten wil delen.
Met behulp van een leuk bedoelde opmerking probeert Wools de aandacht
terug te winnen: ‘Hard English, isn’t it?’. Tevergeefs, stipt om half een pakken de
studenten hun spullen. Om toch nog iets van zich te laten horen, beëindigt hij
quasi streng zijn college met de woorden: ‘Get out of my classroom!’
Het Laatste Oordeel der Studenten
‘Rustig aan met de filmquotes’, geeft een vermoedelijk wat serieuze student
aan. Dit college zal deze enkeling vast tevreden gesteld hebben, terwijl anderen juist wachtten op de volgende Star Wars grap. Doordat de docent in vlug
Engels een pittig onderwerp behandelt, is het college voor het grootste deel
van de studenten moeilijk te volgen. Dit heeft echter geen invloed op de visie
van de studenten op de docent zelf. ‘Hij weet een redelijk moeilijk vak door zijn
energie en kennis toch spannend te houden en leuk te brengen’. ANS
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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
Muzikanten gezocht
Het Noviomagum Wind Orchestra zoekt gevorderde muzikanten, er is
o.a. ruimte voor klarinettisten,hoboïst(e), slagwerkers en (strijk)bassisten.
Interesse? Kom kijken/meespelen tijdens een repetitie op maandag, 19.45,
Kopseweg 7 Nijmegen.
Informatie: www.nmwo.nl of info@nmwo.nl.
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Tussen
droom
en daad

Hoewel iedereen droomt, krijgt de wetenschap maar geen grip op dit natuurverschijnsel. Lucide dromers wel, zij zijn in staat nachtelijke fantasieën volledig naar
eigen hand te zetten. Een kijkje in de wereld aan de binnenkant van de ogen.

Gemiddeld beleven we vijf dromen per nacht, maar
hoe opwindend of meeslepend ook, eenmaal ontwaakt zijn we ze al snel vergeten. Al sinds Aristoteles
houdt de wetenschap zich bezig met het ontrafelen
van het dromen, maar het is lastig om bevindingen te
staven en consensus te bereiken. Toch zijn er belangrijke ontdekkingen gedaan, want hoewel Marco Borsato ons al bijna twee decennia lang wijsmaakt dat de
meeste dromen bedrog zijn, ligt dit in realiteit anders.
Hoewel het gros van de slapers de nachtelijke fantasieën lijdzaam ondergaat, beweert een enkeling de
regie in handen te hebben en de droom naar believen
aan te kunnen passen. Dit is het zogeheten lucide
dromen. Noêma (25), derdejaars studente Algemene
Cultuurwetenschappen, vertelt: ‘Je slaapt ongeveer
eenderde van je leven, het is toch zonde om deze tijd
volledig passief te ondergaan?’ ANS neemt de droomwereld in ogenschouw en bekijkt de mogelijkheden
van deze nachtelijke bezigheid.

Droomwetenschap
Ton Coenen, hoogleraar Biologische Psychologie
aan de RU, doet al zo’n veertig jaar onderzoek naar
slapen en dromen. ‘Aan het begin van mijn carrière dacht ik het wel even op te lossen. Het zou
een kleine moeite zijn en over vijf jaar zouden we
het allemaal weten. De middelen om alles te meten
in het brein waren immers beschikbaar.’ Na tien
jaar onderzoek konden er echter nog steeds geen
waarheden worden vastgesteld, de kwestie is simpelweg te ambigu. ‘We bestuderen datgene wat iemand
zegt te hebben waargenomen. Dat is subjectief en
we weten niet of dit overeenkomt met de droom die
werkelijk plaatsvond.’ Toch denkt Coenen te weten
hoe het proces deels in zijn werk gaat.
De slaapprofessor veronderstelt dat je droomt tijdens
de remslaap, waarin ‘rem’ een acroniem is van Rapid Eye Movement. ‘Tijdens dit slaapstadium is het
lichaam grotendeels verlamd, dit heeft te maken met
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de aansturing van de spieren. Grote spieren
zijn meer ontspannen dan kleine waardoor de
pupillen vluchtig bewegen.’ Coenen vertelt dat
‘echte’ wetenschappers zich niet bezighouden
met dromen. Dat hij hier zelf een uitzondering
op is, wordt hem niet altijd in dank afgenomen.
‘Droomwetenschap is beperkt tot ongestaafde
beweringen en tegen alles wat ik zeg, valt ook
weer iets in te brengen.’

‘‘Echte’ wetenschappers houden
zich niet bezig met dromen’
Tussen slaapgeleerden is een debat gaande
waarin het ene kamp speculeert dat dromen relevant is voor de verwerking van informatie terwijl aan de andere kant de gedachte heerst dat
de droom nutteloos is. Coenen neemt een tussenpositie in. ‘Ik denk dat een droom op zichzelf
niets voorstelt, maar dat vooral de terugkerende
onderwerpen aangeven wat voor jou relevant is.’

Graven in je brein
‘Dromen zijn van belang voor zover je er waarde
aan hecht’, stelt Jan Derksen, hoogleraar Psychologie aan de RU. Van huis uit is Derksen psychoanalyticus en gebruikt hij droommateriaal bij de
behandeling van patiënten. In tegenstelling tot
Coenen, die zich niet voelt aangesproken door de
psychoanalytische benadering, spreken de opvattingen van Sigmund Freud Derksen wel aan: ‘De
Freudiaanse droomtheorie focust op onderdrukte
driften en verlangens van het onbewustzijn. Ik vind
dat zijn gedachtegoed meer invloed zou moeten
hebben dan die op dit moment heeft. Niet dat je
vijf keer per week op de divan moet liggen om
dromen te analyseren, maar besteed aandacht aan
je onbewuste.’
Derksen illustreert dat dit bij kan dragen aan iets
als traumaverwerking: ‘De droom kan helpen bij het
verwerken van een psychisch conflict, maar dan
moet je hem een plek geven. Het is te vergelijken
met een e-mail die binnenkomt maar niet wordt geopend. Als je de droom aandacht geeft en de e-mail
leest, heeft hij effect.’

Nachtelijke creativiteit
Studente Noêma (25) is al sinds haar puberteit
gefascineerd door de manier waarop ze haar eigen
dromen kan beïnvloeden. ‘Ik begon met het bijhouden van een droomdagboek, waardoor ik na verloop
van tijd patronen ontdekte. Een tijdlang vond ik een
jongen leuk, maar ik wist dat het niet zou werken en
dat knaagde. In een van mijn dromen waarschuwde hij
dat ik hem niet moest vertrouwen.’ Overdag ontweek
ze hem liever, maar ’s nachts kon Noêma haar fantasie
beleven. ‘In een van mijn dromen reden we samen,
op weg naar een romantisch avontuur, de duinen in.
Opeens waren er overal bombardementen en ik kreeg
door dat ik droomde. Omdat ik me van de surrealiteit
bewust werd, haalde ik hem over de datum op zijn
mobiel te veranderen zodat we naar een moment
gingen zonder de beschietingen.’

‘Misschien heb je een hitsige
nacht met de partner van je
dromen’
Het bewustzijn tijdens de slaap noemen we lucide
dromen. ‘Dit verschijnsel komt bij mensen natuurlijkerwijs voor tijdens de slaap, maar slechts weinigen
zijn bekend met de mogelijkheden’, zo legt Tim Post,
onderwijspsycholoog aan de Universiteit Twente en
droomtrainer, uit. ‘Je kunt in de droom voorwerpen,
mensen en situaties creëren en transformeren. Als je
de vertrouwde wakkere wereld als maatstaf neemt,
is tijdens de lucide droom het onmogelijke mogelijk.
Daar kan geen boek of film tegenop.’ Post is van mening dat we dit nachtelijk bewustzijn kunnen gebruiken voor het plezier, maar ook om het dagelijks leven
te verbeteren. ‘Misschien heb je een hitsige nacht
met de partner van je dromen of durf je ineens de
confrontatie aan te gaan met iemand die je al je hele
leven uit de weg gaat.’
Ondanks dat Talitha (21), tweedejaars studente Biomedische Wetenschappen, zich niet heeft verdiept in
de bewuste droom, kan ook zij ’s nachts de touwtjes
in handen nemen. Bij Talitha heeft het echter weinig
effect op haar dagelijks leven en blijft het bij een
pleziertje. ‘Vroeger droomde ik regelmatig dat ik over
een eindeloos lange brug rende, omringd door een
grote vuurzee. Op een gegeven moment wist ik dat ik
weer in die angstdroom zat en zorgde dat het stopte.
Vanaf toen kon ik nachtmerries naar mijn eigen hand
zetten en veranderen in aangename dromen. Sindsdien heb ik nooit meer een nachtmerrie gehad.’ De
schone slaapster doet in haar dromen regelmatig mee
aan spelprogramma’s als Fort Boyard: ‘Hier en daar
kan ik wat sjoemelen met de opdrachten. Zo kom ik
iedere droom als winnaar uit de bus.’
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Lesje lucide
Het lijkt erop dat nachtelijke bewustwording iets is
wat we kunnen ontwikkelen. Alysa Braceau, tevens
bekend als Dreamshield, geeft workshops waarin
ze onwetende slaapkoppen leert bewust met hun
nachtelijke illusies om te gaan. ‘Schrijf de dromen op
zodra je wakker wordt, hoe betekenisloos ze soms
ook lijken. Waardeer wat je ontvangt. Een goede oefening is om voor het slapen een willekeurige steen
tot in detail te bestuderen: elk lijntje, elk putje en elk
tekeningetje. Probeer de steen vervolgens voor de
geest te halen en beoog hem in je droom te vinden.
Het is belangrijk bewust te worden van het moment
vlak voordat je in slaap valt. Als je wakker wordt,
probeer dan de gebeurtenissen voor de geest te
halen. Zo ontwikkel je de oplettendheid en kan een
compleet nieuwe wereld zich voor je openen.’
‘Lucide dromen is een soort denksport. Je zult je
opmerkzaamheid moeten ontwikkelen om te weten
wanneer je droomt’, verklaart droomtrainer Tim Post.
‘Nieuwelingen zullen versteld staan van de levensechtheid van hun dromen wanneer zij voor de eerste
keer lucide worden. Dit is op zichzelf al een hele
ervaring, maar wordt nog verwonderlijker wanneer
je het kunt toepassen om de meest wilde droomavonturen te beleven.’ANS
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‘Waar slaat
het eigenlijk
allemaal op?’
Een reusachtige drol, de uitdrukking ‘jammer, maar helaas’ en de stem van Ernie. Het
is slechts een greep uit de talloze creaties ontsproten uit het brein van Wim T.
Schippers. ‘Het is ieders volste recht om het volkomen idioot te vinden wat ik doe.’

‘Martin Šimek vroeg me ooit in een interview welk
beroep ik in mijn paspoort had staan. Ik vertelde hem
dat er sinds de jaren vijftig geen beroep meer in je persoonsbewijs staat vermeld. “Wat zou u erin zetten dan?”
Ik zei: “putjesschepper.”’ In feite is Wim T. Schippers
(70) beeldend kunstenaar, programmamaker, schrijver en stemacteur. De zinloosheid van het menselijk
bestaan vormt een rode draad door zijn omvangrijke
oeuvre. Door oninteressante zaken als interessant te
presenteren, weet de kunstenaar als geen ander zijn
publiek te verwarren. Deze aanpak kwam onder andere
naar voren in het toneelstuk Going to the dogs uit 1986,
waarin zes afgekeurde politiehonden de hoofdrol speelden. Na negen maanden repetitie renden de Duitse herders twee uur lang blaffend over het podium. Over de
subsidiëring van het toneelstuk, een bedrag van 65.000
gulden, werden Kamervragen gesteld.
Schippers’ kunst doet vaker stof opwaaien. De VPRO ontving brieven met echte poep naar aanleiding van de aankoop van de reusachtige, metalen drol die de kunstenaar
had ontworpen. ‘Het is simpelweg een afbeelding van
een natuurproduct. Hoe kun je daar bezwaar tegen hebben?’, vraagt Schippers zich nu af. ‘Ik had een hele mooie
kleur bruin gekozen en de typische vormval uitgebreid
bestudeerd. Mijn drol heeft eigenlijk een perfecte vorm
die niemand thuis kan produceren en behoort daarmee
tot negentiende-eeuwse, nihilistisch, realistische kunst.’
Hoewel Schippers eigenlijk een hekel heeft aan het
geven van interviews – ‘ik trap er altijd weer in’-, blijft
hij ruim twee uur in het Amsterdamse café De Jaren om
zijn geesteskinderen met ANS te delen. Een kijkje in de
absurdistische gedachtegang van Wim T. Schippers.

Geen woorden, maar dada
Tijdens de Manifestatie te Petten die hij als negentienjarige organiseerde, kwam Schippers’ dadaïstische
visie voor het eerst tot uiting. Aan het strand van Petten
gooide hij voor de ogen van de internationale pers een
flesje limonade leeg in zee. Schippers licht toe: ‘Je kunt
je afvragen hoe groot de kans is dat je ooit nog een
molecuul van die limonade tegenkomt in zee. Is dat
ooit nog ergens te merken? Het is een mooie, poëtische daad, maar totaal zinloos. Een performance heet
dat tegenwoordig.’ Hoewel Schippers deze handeling
spectaculair had kunnen uitvoeren, met een gewaad
aan en muziek erbij, koos hij daar bewust niet voor. ‘Ik
heb het spul er een beetje lullig ingegooid. Kijk, zo.’
Schippers maakt een achteloos wegwerpgebaar. ‘Mensen vroegen: “Wanneer begint het eigenlijk?” Toen was
het al gebeurd.’
De Manifestatie wordt door Schippers benoemd als
feitenkunst. Deze vorm is ontstaan uit het idee dat je
cultureel genot kunt ervaren door op de hoogte te zijn
van een gebeurtenis. De feitenkunstenaars presenteren
hun werk dus niet in de vorm van een tastbaar schilderij of beeldhouwwerk, maar als een daad. Het moment
van de opvoering wordt als kunstwerk beschouwd. Een
ander voorbeeld hiervan is de Mars door Amsterdam,
die Schippers in 1963 organiseerde. Enthousiast vertelt
hij: ‘Het was een mars omwille van de mars zelf. De
politie had de demonstratie verboden, omdat hij niet
was aangevraagd. Op de dag zelf kwamen zes mensen
aansukkelen in de Kalverstraat. Ze vielen niet eens op
tussen de massa. De politie begreep niet waarom je
een mars zonder doel zou organiseren.’
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De onzin van het leven
Het vervaardigen van absurdistische kunst zonder
boodschap komt voort uit de levensfilosofie van de
kunstenaar. ‘Een vriend van me, Jaap van Heerden,
schreef een prachtig boek met de titel: Wees blij dat
het leven geen zin heeft. Bij die stelling sluit ik me
volledig aan. Wanneer je een bepaald doel veronderstelt, zul je dat doel nooit bereiken en is je leven
bij voorbaat een mislukking. Zonder doel heb je
daar geen last van, dat is een enorme opluchting.
Mensen halen richting en doel altijd door elkaar: er
zit richting in de menselijke ontwikkeling, maar dat
betekent niet dat er een einddoel is.’ Het denken
over de zin van het leven onderscheidt de mens van
andere diersoorten, zo stelt de filosoof in Schippers.
‘De meeste dieren hebben geen tijd om daarover na
te denken. Zij zoeken naar eten, planten zich voort en
gaan dood. De mens leeft daarentegen in een soort
pensioentijd na zijn twintigste.’ Doordat de mens zo
lang leeft, gaat hij nadenken over de eindigheid van
zijn bestaan. ‘Al gauw realiseer je dat je er ooit niet
meer bent. Als je dood gaat, weet je niet eens meer
dat je ooit hebt geleefd. Je kunt eigenlijk niet eens
van weten spreken. Wanneer je dit beseft, denk je:
“Waar slaat het eigenlijk allemaal op?”’

‘Het is een idioot idee dat je
ervan uit gaat dat er een soort
instantie is die ons leven heeft
ontworpen’
Schippers gelooft niet in het bovennatuurlijke. ‘Creationisten stellen dat hun geloof per definitie niet te
verklaren is. Ze draaien het om: “Bewijs maar eens
dat God en de hemel niet bestaan!” Dan zal ik je
nog eens iets vertellen: ergens in het heelal zweeft
een halfliterblikje sperziebonen en dat bepaalt ons
hele doen en laten. Bewijs maar eens dat dat niet zo
is.’ Kan hij zich dan niet voorstellen dat geloof rust
kan bieden? Van zijn antwoord druipt het onbegrip
af. ‘Het is een idioot idee dat je ervan uit gaat dat er
een soort instantie is die ons leven heeft ontworpen.
Waarom kun je niet gewoon accepteren dat we het
simpelweg niet weten?’
‘Daag!’ Schippers zwaait naar een vrouw die hem
herkent. ‘Je praat toch niet te veel, hè?’, roept ze.
Schippers mompelt: ‘Dat maak ik zelf wel uit.’ De
vrouw: ‘Ik kom naar Wuivend Graan, de vijfentwintigste, om te lachen!’ ‘Nou, goed hoor.’ Schippers
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draait zich weer om: ‘Het is helemaal niet alleen om te
lachen. Ik ken haar wel vaag hoor. Dat is het nadeel van
dit soort beroemdheid, je denkt vaak: “Wie zijn dat in
godsnaam?” En als je dan niet goed reageert, ben je arrogant, alleen omdat je een bepaald beroep hebt.’
In de waan van faam
Het feit dat de kunstenaar steeds wordt ingezet voor de
promotie van zijn stukken, bijvoorbeeld in interviews,
irriteert hem mateloos. ‘Ik heb overal de mogelijkheid
mezelf uit te drukken. Als ik iets te vertellen heb, kan
ik dat doen door middel van mijn kunst. Waarom zou ik
mijn gedachten aan een ander vertellen die het vaak
toch beroerd opschrijft?’

‘De gedachte dat alles maar
mooier en beter moet, dat is toch
helemaal het Joop van den Endeverhaal?’
Schippers vindt het onnodig om zijn werk achteraf te
verklaren. ‘Ooit vroeg een journalist aan dichter Hans
Verhagen: “Kun je in je eigen woorden vertellen wat je
met dit gedicht bedoelt?”. Hij antwoordde: “Dat zijn mijn
eigen woorden.”’ Lachend: ‘Dat is toch raar, je schrijft
iets en vervolgens moet je over je eigen stuk weer
uitleggen wat je ermee bedoelt. Iemand anders kan
vervolgens weer gaan uitleggen wat jij met die uitleg
bedoelde en zo blijven we bezig.’
Vindt hij het dan niet belangrijk om zijn publiek op de
hoogte te stellen van zijn tentoonstellingen? Schippers:
‘Eigenlijk is dat niet mijn taak, alleen die mensen van
PR kunnen er helemaal niets van. Ik kom helemaal niet
meer aan mijn werk toe door dit soort onzin.’ Op het
eerste gezicht lijkt het alsof Schippers een arrogante
houding aanneemt, maar in de loop van het gesprek
blijkt dat het de man werkelijk aan interesse in roem
ontbreekt. ‘De zogenaamde beroepsberoemden gaan
naar elk stom programma op de televisie en zeggen
dan: “Nu heeft iedereen me toch weer even gezien.”
Elke verschijning in de media verhoogt hun marktwaarde. Is het niet voldoende dat je een goed stuk schrijft?
Tegen het principe van journalistiek zelf heb ik niets,
maar om dan te gaan uitleggen wat ik heb gemaakt en
hoe moeilijk die en die periode in mijn leven zijn geweest. Jezusmina, wat kan mij het schelen?’
Kunst biedt je aan
‘Ik ben erg geïnteresseerd in de mening van mijn
toeschouwers, maar ik stem mijn kunst niet op hen af. In

Nederland heerst er op dit moment een vraagcultuur.
We moeten maken wat mensen willen zien en horen,
terwijl ze helemaal niet weten wat ze willen. Strikt genomen, als je gaat maken wat mensen willen en ze kunnen
alleen maar kiezen uit wat er al is, dan krijg je per
definitie een statische cultuur’, beredeneert Schippers.
‘Dat is een volkomen idioot uitgangspunt en daar doe
ik absoluut niet aan mee.’ Spottend: ‘Hoe meer mensen
komen kijken, hoe beter het stuk zogenaamd is. De gedachte dat alles maar mooier en beter moet, dat is toch
helemaal het Joop van den Ende-verhaal.’ Schippers
blijft zich verwonderen over deze vorm van vermaak.
‘Mensen vinden het geweldig als er lasershows zijn of
wanneer er een helikopter afdaalt in Carré. Wanneer
er normaal gesproken een traumahelikopter overvliegt,
zeggen ze: “Godverdomme, wat een kabaal.”’
De kunstenaar wil met zijn werk juist aandacht vragen
voor het saaie en onaanzienlijke. ‘Het is ieders volste
recht om het afgrijselijk en volkomen idioot te vinden.
Soms vragen mensen mij: “En dat noemt u kunst?” “Dat
heb je mij niet horen zeggen”, antwoord ik dan. “Oh, dat
is een hele geruststelling.” Er is geen enkele consensus
over wat kunst is, maar als je iets heel eenvoudigs als
kunst bestempelt mag dat niet. Terwijl er in feite niets
verandert, of je het nou kunst noemt of niet.’
Eigenlijk doe je het nooit goed als kunstenaar, meent
Schippers. ‘De massa wil dat je maakt wat zij mooi vindt
en dat je er geen cent mee verdient, vooral als ze er zelf
voor heeft betaald via subsidies. En als je het zelf financiert, dan vinden de meesten het nog slecht.’
Schippers is het liefst onafhankelijk. Opgewekt: ‘De
pindakaasvloer die ik in 2010 aan het museum Boijmans
van Beuningen heb verkocht, heeft winst gemaakt. Het
museum heeft productiekosten gemaakt en mij betaald voor het idee, maar ze behaalde winst door de
ongekende hoeveelheid verkochte kaartjes. Toen ik
bij De Wereld Draait Door was, vroeg Yvon Jaspers nog
hoeveel die vloer had gekost. Toen dacht ik: “Nou, mag
ik vragen wat dat wezenloze gebabbel van jou schuift
op jaarbasis?”’
Omdat Schippers van zijn vrouw – ‘het is fijn dat iemand
me een beetje in de gaten houdt’ – eigenlijk maar
een uurtje mag blijven, stopt hij na twee uur bevlogen
gesproken te hebben midden in zijn zin met zijn relaas.
‘Mag ik nu weg? Als ik hyper was, dan kwam het omdat
ik het een beetje druk heb.’ ANS
Tijdens het Wintertuinfestival brengt Wim T. Schippers
een bezoek aan Nijmegen. Op zaterdag 24 november
spreekt hij in Theater De Lindenberg over wat verzamelen
voor hem betekent.
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‘Op een gegeven moment voelde
ik me al ongemakkelijk zodra zijn
nieuwe brief op de mat viel’

Maartje de valk
Tijdelijkheid, Tekst:
transformatie
en kwetsbaarheid
www.ans-online.nl.
De redactie
/ colofon zijn belangrijke onderwerpen in het werk van Maartje de Valk.
Kijk voor meer informatie over deze kunstenaar op ANS-Online.nl.
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Meelopers
Iedere maand loopt ANS
een dag mee in een
wonderlijke wereld. Deze
maand: Gera’s toverdoos

Op zoek
naar Mister
Perfect

Als consulente van Ladies Night verzorgt Gera verkoopfeestjes in doodgewone
huiskamers. Haar koopwaar is echter allerminst alledaags: in plaats van keukengerei biedt zij genotsverhogende speeltjes voor in bed of badkamer aan. ‘Ik heb een
paar mooie exemplaren in mijn doos zitten.’

‘Dat zijn veel maagden vanavond!’, constateert Ladies
Night-consulente Gera (40). Ze doelt hiermee niet op
seksueel onervaren aanwezigen, maar op de dames die
nooit eerder bij een vibratorfeestje waren. Op deze feestjes verzamelen groepen vrouwen zich in een huiskamer
om zich te wanen in een seksuele speelgoedwinkel.
Het publiek bij deze vrouwenavonden is vaak gevarieerd, zo blijkt ook nu: moeder, schoonmoeder, de oppas
van de kinderen en collega’s van de gastvrouw zitten
allen netjes op de bank. Er zijn zelfs twee moeders met
hun adolescente dochters aanwezig, wat regelmatig
resulteert in uitroepen als: ‘Moeke, dat is iets voor jou!’.
Gera begint met een introductiepraatje. Ze legt het
Ladies Night-concept uit – ‘Om in de sfeer van Tupperware te blijven: wij verkopen de deksels op de natte
doosjes’ – en geeft instructies. ‘Het is heel belangrijk dat
je iedereen in haar waarde laat. De een houdt van koffie,
de ander houdt van thee. De een houdt van clitoraal, de
ander van vaginaal en sommigen van anaal.’
Het is tijd voor Gera om haar ‘toverdoos’ te openen. De
start is nog beschaafd: mierzoet ruikende crèmepjes
en smaakvolle glijmiddelen passeren de revue. ‘Deze
is verkrijgbaar in aardbei-, caramel- of dropsmaak.’
Behalve het ruiken en proeven van deze substanties is
er op het toilet zelfs mogelijkheid de genotsverhogende

variant uit te proberen. De topper van de smeerbare
collectie is een multifunctioneel glijmiddel. Het glibberend goed doet zijn werk in bed en is tevens een
bruikbaar middel tegen het pluizen van je haar en het
bevriezen van de autorubbers.
Trillende trends
Het verkopen van siliconen fallussen is geen alledaagse
bezigheid, zeker niet voor een moeder van drie zoontjes
zoals Gera. ‘Tegen hen zeg ik dan ook dat ik enkel
crème en parfum verkoop.’ Gera is het vak ingerold toen
haar manicure haar vier jaar geleden in contact bracht
met de manager van Ladies Night. ‘In eerste instantie
vond ik het een belachelijk idee, maar na herhaaldelijk
aandringen ben ik toch een kijkje gaan nemen.’
Inmiddels kent ze haar producten van binnen en buiten,
evenals de leidende trends. ‘Elke winter zien we de diamanten en donkere kleuren terugkomen. Het oog wil ook
wat. Het mag nog zo lekker trillen, als het een lelijk ding
is wil je het als vrouw niet bij je binnen hebben.’
Van neus naar neus
Na het voorspel is het tijd voor meer diepgaande
producten. Gera tovert de eerste vibrator, speciaal op
reisformaat, tevoorschijn. Er wordt meteen interesse
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getoond: ‘Is er ook een roze versie?’
Nieuwsgierig houdt iedereen het seksspeeltje tegen zijn
neusvleugel. Gera: ‘Dit is de meest gevoelige, ontblote
plek van het vrouwelijk lichaam. Zo kun je het beste
bepalen welk speeltje jou het fijnste gevoel bezorgt. Als
je niest zit je gebakken. Niezen staat voor je hersenen
namelijk gelijk aan een orgasme.’
Een reeks paarse, roze en zwarte genotsstaven, sommigen uitgerust met diamanten of siliconen konijnen,
komt voorbij. ‘Door de kromming raakt dit exemplaar je
G-spot perfect.’ Allen gaan ze van neus tot neus.
Gera, verkoopster pur sang, is inmiddels overgeschakeld op een zwoele seksstem. ‘Ik heb nog een paar
mooie exemplaren in mijn doos zitten’, fluistert ze ondeugend. De Black Diamond, de Sausage en de Secret
Admirer komen te voorschijn. ‘Ze worden steeds groter’,
merkt de gastvrouw terecht op. De kolossale Mister
Perfect is voorzien van een zuignap, ideaal voor gebruik
onder de douche. ‘Of voor op het zadel van je fiets op
weg naar het werk’, grapt Gera.
Na anderhalf uur is de sexpert aangekomen bij het
hoogtepunt van de avond: ‘de Milano en de U-Vibe
vormen de Ferrari en Porsche onder de vibrators. Want,
meiden, bij het eindpunt kom je toch wel, maar dat doe
je natuurlijk liever in een sportwagen dan in een Daf’.

Praatjes vullen geen gaatjes
Fuckerware-feestjes, zoals de avonden worden genoemd,
zijn razend populair geworden sinds hun oorsprong in de
jaren zeventig. Mannen zijn bij deze aangelegenheden niet
welkom. Vanavond is de man des huizes dan ook naar de
schuur verbannen. ‘Vrouwen onder elkaar zijn heel open,
ook over hun seksleven. Mannen zouden die intieme sfeer
verpesten’, aldus Gera.
Ook deze avond vertellen de vrouwen zonder gêne over hun
seksuele ervaringen en wensen. Praatjes vullen echter geen
gaatjes en daarom moeten de bestelformulieren worden ingevuld. Iedereen dromt zich om de tafel waar het assortiment
ligt uitgestald. Gera geeft nog enkele uitgebreide adviezen,
onbeschaamd uit eigen ervaring puttend. Uiteindelijk vertrekken de dames met een bevredigd gevoel en blijft ook Gera
tevreden achter: er is die avond voor meer dan 500 euro
besteld. ‘Veel speelplezier’, roept ze haar nieuwe klanten na.
Deze bijeenkomst is er voor Gera een uit velen. ‘Drie avonden in de week bezoek ik steeds een andere woonkamer,
zowel in studentenhuizen als familiewoningen. Iedereen
vanaf 18 jaar is welkom en er is geen maximale leeftijd. Mijn
oudste klant ooit was 83. Zij had een paar jaar daarvoor
haar man verloren, maar kende nog steeds haar behoeftes.
Uiteindelijk ging zij met de grootste paal uit het assortiment
naar huis.’ ANS

Universitaire Studentenraad
Firefox
Weinig software op de computers van
de RU? Verouderde browsers? Sinds
begin oktober is daar een klein beetje
verandering in gekomen: mede door
veelvuldig aandringen van de USR is
Firefox geïnstalleerd! Wij zijn blij dat
studenten nu meer mogelijkheden worden geboden. Daarnaast hopen wij dat
er in de toekomst aan meer wensen van
studenten met betrekking tot ICT kan
worden voldaan. Heb jij nog wensen?
Software die ontbreekt? Stuur ons een
e-mail!

De harde knip: weet jij al waar je aan toe bent?

Afronden die bachelor!
Beginnen aan je master als je bachelor nog niet af is, lijkt verleden tijd. Sinds 1 september 2012 geldt de landelijke harde knip.
Het afleggen van tentamens zonder een toelatingsbewijs voor die
master is niet toegestaan. De harde knip is een door de overheid
opgelegde maatregel die stelt dat studenten hun bachelorexamen
(‘diploma’) dienen te hebben gehaald, voordat ze tentamens in de
masterfase mogen afleggen. Studenten mogen dus geen tentamens,
stages en andere afsluitende toetsen in de masterfase maken zonder
dat zij een bachelorexamen hebben behaald dat hen toegang geeft
voor die masterstudie. Studenten moeten hun bachelorthesis of
bacheloreindwerkstuk hebben voltooid, en mogen niet meer dan
een bepaald aantal studiepunten open hebben staan als ze aan hun
master beginnen. Dit aantal bepaalt de faculteit zelf, maar mag voor
een eenjarige master niet meer dan 20 studiepunten bedragen, voor
een tweejarige master niet meer dan 30 studiepunten. Faculteiten
kunnen deze norm ook op nul studiepunten zetten. Een examencommissie mag een student toestemming geven voor het volgen van
onderwijs en het afleggen van tentamens.
Als je te maken denkt te krijgen met de harde knip is het goed je te
informeren hoe het op jouw faculteit geregeld is. Deze informatie is
te vinden op www.watzijndeplannen.info.

(Advertentie)

Fietsenstallingen
Drukte bij de fietsenstallingen is ook
aan het begin van dit collegejaar weer
een probleem. Eenmaal aangekomen
op de campus, blijkt dat er geen vrije
plekken meer zijn bij de fietsenstalling
bij het collegezalencomplex. Maar wist
je dat er onder het collegezalencomplex
ook een grote fietsenstalling is? En onder de Thomas van Aquinostraat? Deze
stallingen zijn vaak erg leeg. Het is even
een klein stukje naar beneden, maar
hé: dan heb je wel weer gratis extra
lichaamsbeweging.
Wachtrijen DSZ
Is dit jaar alles rondom je inschrijving
goed verlopen? Dan mag je in je handen
wrijven! Dit jaar was het rond 1 september namelijk geen uitzondering dat er
op je kaartje bij Dienst Studentenzaken
stond dat er nog 150 wachtenden voor
je waren. Inmiddels wordt er aan gewerkt om het volgend jaar allemaal wat
soepeler te laten verlopen. Zo wordt
er gebouwd aan een kennisbank met
veelvoorkomende vragen. Heb jij verder
nog goede ideeën? Mail ons!
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: pret met frituurvet

Wat: overgebleven aardappelschillen
Impressie: friet avant la lettre
Prijs: noppes
Smaak: chips met nasmaak

Wat: Mars
Impressie: monsterlijke chocoladereep
Prijs: 75 eurocent per stuk
Smaak: caramelmousse

Wat: ei
Impressie: gouden paasei
Prijs: 6 voor 1,09 euro
Smaak: zo muf als Ovum

Heb je geen geld
in je portemonnee,
maar wel een flinke
berg dikgeschilde
aardappelschillen
in de biobak? Wees
niet bang om als een
ware zwerver in het
vuilnis te graaien.
Pak een wc-rol, dep de schillen
droog om schimmelsappen te
verwijderen en gooi ze daarna
in de frituurpan. Hoe langer de
onderdompeling in het vet, hoe
krokanter de schil. Na ongeveer
tien minuten vastroesten in het
vet kan het feest beginnen. Eet
dunne en dikke schillen om zowel
de smaak van chips als friet te
benaderen. Minpunt is de bittere
nasmaak. Pesticiden blijken zelfs
het bruine frituurvet te overleven.
Desondanks vormen schillen een
perfecte basis voor een ecologisch verantwoorde vette hap.

Alle waarschuwingen van
de fabrikant voor deze
‘ongezonde’ variant ten
spijt, is de gefrituurde
Mars al meer dan twintig
jaar het hoogtepunt van
de Schotse keuken. Deze
lekkernij blijkt ook prima
thuis te kunnen worden gefabriceerd. De reep moet
enkele uren in de vriezer opstijven
en daarna door een sausje van
meel en ei worden gehaald. Vervolgens is het zaak de chocoladereep zo snel mogelijk in de frituur
te laten verdwijnen. Vijf minuten
later is de Mars enkel nog aan zijn
langwerpige vorm te herkennen.
Bij het openbijten stroomt een
warme caramelmassa de mond in.
De Mars smaakt zoals altijd, maar
dan warm en nog stroperiger.
Best lekker, maar een plek op de
werelderfgoedlijst voor voedsel is
het niet waard.

Het koken, pellen en
frituren van een ei is
zelfs voor de student met
keukenvrees een koud
kunstje. Na vijf minuten
ronddobberen in het
hete vet is de buitenkant
van het ei gemuteerd tot
een lichtbruin korstje dat
druipt van het vet. Rammelende
magen en het fraai uitziende ei ten
spijt blijft een smaaksensatie uit,
zelfs zout brengt geen soelaas. Het
ei smaakt als een muf paasontbijt,
maar dan met krokante korstjes
die blijven steken tussen je tanden
en in je keel. Bespaar jezelf en de
kippen de moeite. Kook, bak of
bevrucht je ei, frituur het niet. ANS

Meer spannende
frituurrecepten?
Kijk op ANSonline.nl
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kleinkunstenaar
Hij schreef een opera voor de emir van Qatar, tekende contracten
met legendarische labels en verwierf een internationale status. Nu
wil jazzpianist Michiel Borstlap het klein houden: ‘Als het mij
niet beroert, hoe moet het dan een ander beroeren?’

Tekst: Erik van Rein/ Foto’s: Diana Heijman Interview Michiel Borstlap
P. 23

Al Gore, Mick Jagger en Stevie Wonder. De foto’s in de
woonkamer van Michiel Borstlap (46) bewijzen de ontmoetingen met de groten der aarde. Het illustreert de
internationale status van Borstlap, Neerlands bekendste
jazzpianist. In de week dat het interview plaatsvindt
wisselt hij optredens in Almelo en Amsterdam af met
een concert in Istanbul.
Borstlaps huis, een deel van een enorm kasteel in het
Utrechtse gehucht Nigtevecht, is de uitvalsbasis van
zijn onderneming. Zijn eigen platenlabel Gramercy
Park Music is daar gevestigd en het is tevens de plek
waar hij concerten geeft. ‘The Velvet Room’, zoals
Borstlap het noemt, is een piepklein kamertje waar
plaats is voor achttien bioscoopstoelen en een vleugel.
Daar speelt hij twee keer in de maand voor een select
gezelschap. ‘Als je het klein houdt, dan voelen mensen
zich hier thuis en hoor ik overal gesnik, dat is ongelofelijk mooi. Trouwens, willen jullie espresso?’
Klein is de beste typering voor de nieuwe weg die
Borstlap als muzikant is ingeslagen. Waar de pianist
voorheen optrad met verscheidene gezelschappen
en artiesten als drummer Bill Bruford en zanger Gino
Vannelli, staan er tijdens zijn huidige theatertour Blue
hooguit drie man op het podium. ‘Ik tap uit een heel
ander vaatje, een soort tweede carrière. Hartstikke
leuk en dit gaat veel dieper.’
Waarom ging je niet eerder op solotournee?
‘Ik wist nooit wat ‘Michiel Borstlap’ precies was en je
moet iets doen wat van jezelf is. Nu heb ik een voorbeeld aan Ludovico Einaudi, een Italiaanse pianist en
componist. Hij maakte onder andere de filmmuziek
voor Intouchables.
Plots fluisterend: ‘Die man speelt in zijn eentje heel
ingetogen in bomvolle arena’s. Heel rustig, heel mooi,
bijna een soort meditatie. Bovendien herkende niemand mij toen ik een concert van hem bezocht, dus er
was een groot pianopubliek in Nederland dat ik nog
niet had bereikt.’
Naast getalenteerd pianist is Borstlap een uitmuntend
componist. In 1992 studeerde hij cum laude af aan het
conservatorium en werd hij op de Europe Jazz Contest
in Brussel uitgeroepen tot beste solist. Vier jaar later
won hij de prestigieuze Thelonious Monk Composers
Award voor zijn compositie Memory of Enchantment.
Jazzgiganten Herbie Hancock en Wayne Shorter namen
de muziek over op hun album 1+1. Dit leverde Borstlap
een contract op bij het legendarische jazzlabel Verve.
Je speelt en componeert. Wat heeft je voorkeur?
‘Het is bijna hetzelfde, dus even leuk. Het enige verschil is de tijd. Als ik speel, ook live, dan improviseer
ik bijna altijd. Improvisatie is componeren in een heel
korte tijd, over een compositie kun je jaren doen.
‘Je moet wel precies weten wat je speelt. Een goede

kok heeft allerlei kruiden en heeft ze allemaal eens
geproefd. Vervolgens verzint hij iets en weet hij precies
hoeveel van elk kruid nodig is. Dat is precies wat ik
doe op het podium.’
Loopt dat kookproces op het podium weleens
vast?
Na een lange stilte: ‘Vroeger veel meer dan nu.’
Hoe komt dat?
‘Nu is het spelen meer relaxed. Er komen genoeg
mensen kijken en als de sound goed is, vliegt de
avond voorbij. Totaal geen effectbejag, gewoon muziek maken. Tijdens mijn periode aan het conservatorium en de daarop volgende jaren moest ik per se
presteren. Ik moest goede noten en akkoorden spelen, ik moest een net jasje aan en mijn tanden poetsen
voor een optreden.’

‘Die man liep daar een beetje
balaghelele te zingen: hij kon er
eigenlijk niet zoveel van’
Dus je haalde alles uit de kast.
‘Ja, pff, wat ik allemaal op plaat heb gezet joh, tjonge
jonge. Vroeger speelde ik heel veel noten, want daar
was ik goed in. Op een gegeven moment vroeg ik me
af waarom ik me zo moest bewijzen.’
Driftig kloppend op zijn borst: ‘Dit is waar het nu om
draait, het gevoel is het enige dat me nog interesseert. Als het mij niet beroert, hoe moet het dan een
ander beroeren?’
Borstlap wil muziek maken en spelen waar hij kan.
Succes is voor hem niet meer dan het binnenhalen
van nieuwe opdrachten. ‘Ik weet nog dat ik een Gouden Kalf won voor de filmmuziek van Tiramisu. Het
feit dat je zo’n prijs wint is leuk, maar op dat moment
dacht ik: te gek, dan gaat zometeen de telefoon en
mag ik meer filmmuziek maken.’
Een van die opdrachten bracht Borstlap in Caïro, waar
hij in een recordtijd van drie weken een opera voor
de emir van Qatar schreef. ‘Ik ken de producent van
de opera en die had een Qatarese hofcomponist in
dienst. Op een gegeven moment kreeg die producent
twijfels over de kwaliteiten van de componist en vroeg
hij me of ik eens een kijkje wilde nemen in Caïro,
waar het hele productieteam zat. In Rotterdam stond
een privévliegtuig voor me klaar en vier uur later was
ik in Egypte.’
Wat trof je daar aan?
‘Toen ik binnenkwam bij de componist lag de vloer
bezaaid met papieren en liep die man daar een beetje

Interview Michiel Borstlap
P. 24

balaghelele te zingen: hij kon er eigenlijk niet zoveel
van. Vervolgens werd ik gevraagd of ik de opera
wilde componeren. Toen bleek dat de opera in drie
weken af moest.
Dan komt er een immense druk op je te staan.
‘Ja, normaal gesproken heb ik geen koudwatervrees,
maar tijdens die periode heb ik ook niet goed kunnen
slapen. De opera werd live op Al-Jazeera uitgezonden.
Het was zo’n heftige periode dat ik er later een boek
over heb geschreven.’
Zo zijn er meer commerciële zaken die Borstlap
bezig houden. Hij weet zichzelf uitermate goed te
verkopen en dat leverde hem sponsorcontracten
op bij bekende merken: van vliegtuigmaatschappij
United Airlines tot de exclusieve Zwitserse horloges
van IWC Schaffhausen. Borstlap is er open en nuchter
over: ‘Ik zit niet in de subsidiewereld, want ik wil niet
afhankelijk zijn.’
Met zo’n sponsorcontract ben je dat toch wel?
‘Het is minder streng dan het lijkt. Ik speel bijvoorbeeld ergens en dan komt er een man naar me toe
met de vraag wat ik rijd. “Een oude Jaguar”, zeg ik,
waarop hij vraagt of ik een nieuwe Cadillac wil rijden

als er een logo’tje op de cd mag. Het bleek de directeur te zijn. Nou, toen had ik een auto voor niks.’

‘Als je negen ton krijgt en er
komt twaalf man kijken, kun je je
afvragen of dat subsidiestelsel
goed werkt’
Je kunt ook kiezen om het niet te doen.
Glimlachend: ‘Ja, maar het is niet erg om te krijgen. Er
is niemand van Cadillac die tegen me zegt dat ik een
bepaald nummer moet gaan spelen. Als ze dat doen is
het over. Het heeft niets met muzikale impact te maken.’
Dus dan lonkt alleen het geld?
‘Nou, ik dek de kosten liever zo. Er zijn ook jazzgroepjes die heel veel subsidie krijgen. Als je negen ton
krijgt en er komt twaalf man kijken, kun je je afvragen
of dat subsidiestelsel goed werkt.’
Ben je dan tegen subsidies in de muziekwereld?
‘Nee, ze worden verkeerd gepositioneerd. Talenten

Diarium van een Dorpshomo
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diarium van een
dorpshomo
Aangezien ik vroeger veel met Barbies speelde klinkt het
misschien ongeloofwaardig, maar back in the day was ik
best een stoer jongetje. In mijn straat was ik kampioen belletje lellen en ook op de tennisbaan stond ik mijn mannetje.
Het beste, en in retrospectief meest verwarrende, komt
echter nog: ik was dè topscorer van mijn voetbalteam.
Goed, ik was misschien wat ouder dan de rest (ik zat in
de E-groep omdat ik veel te slecht was voor het D-team),
maar dan nog! Ik rende iedereen er gemakkelijk uit en
mijn schoten vonden altijd het net. Bovendien maakte ik
eindelijk vrienden met de ‘stoere’ jongens, op het veld en
daarbuiten. Het feit dat ik op dat moment 10 was en zij 9
was daarom volkomen irrelevant. Ik hoorde erbij. Eindelijk.
Samen met mijn nieuwe vriendjes veroverde ik de straten.
We gooiden modder tegen de ramen, we krijtten vieze kreten op de stoep en bovenal lieten we scheten. Heel veel
scheten. De jongetjes maakten een gevoel in me los dat
ik niet direct thuis kon brengen. In eerste instantie wilde ik
ze vooral knuffelen, omdat ze me in hun groep toelieten. Ik
merkte echter al snel dat er meer achter zat: ik wilde voor
ze zorgen. Ik probeerde er niet te veel achter te zoeken,
maar helaas begon de wroeging niet veel later. De emoties
die mijn voetbalgabbers losmaakten, kwamen niet overeen
met de jongensvriendschappen waar ik vroeger over las. Er
was iets mis.
die gouden dingen maken moeten de eerste vijf jaar subsidie
krijgen. En veel. Dan kun je zeggen: we steunen de komende
vijf jaar ondernemerschap. Je moet je weg vinden, daar is een
subsidie voor bedoeld.’
Jij hebt het niet nodig.
‘Nee, ik wil geen subsidie en heb er bewust voor gekozen om
een andere weg in te slaan. Nadat ik van het conservatorium
kwam heb ik twee maanden mijn hand opgehouden bij de
WW-balie en dat vond ik verschrikkelijk.
‘Ik ben toen drie maanden postbode geweest tot ik die Europese prijs won en een cd kon maken, maar er was ook een
kans dat dit niet gebeurde. Ik heb echt geluk gehad.’
Ben je een zondagskind?
Twijfelend: ‘Een beetje wel ja, maar ik werk er wel hard voor.
Hoewel ik ook besef dat er mensen zijn die er even hard voor
werken en minder geluk hebben.’
Je won internationale prijzen, speelde voor en met
wereldsterren, hebt je eigen label en alles gaat voor de
wind. Wat wil je nog bereiken, een top-40 hit?
‘Lachend: Nee joh, daar moet je veel jonger voor zijn. Ik wil
gewoon mensen raken, iedere avond weer. Dat is het enige
wat telt.’ ANS

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. Ik begon steeds
slechter te voetballen en ik kwam steeds verdrietiger thuis
van trainingen. Hoewel ook mijn ouders er weinig van
begrepen, besloten we gedrieën dat ik na het voetballen
voortaan niet meer mee zou douchen. Op een of andere
manier wakkerde dat namelijk een gevoel van onrust in
me op. Niet omdat ik geilde op al die blote piemeltjes.
Helemaal niet. Het was voor mij gewoonweg ongemakkelijk, eng zelfs, om op die manier samen te zijn met andere
jongens.
Reeds twee weken later werd ik uit de basis gehaald. En
nog een week later waren ook de scheetwedstrijden verleden tijd. Mijn teamgenoten vonden het raar dat ik niet mee
wilde douchen en ik kreeg steeds meer scheve blikken
toegeworpen. Zelfs de leiding vond het onacceptabel dat
ik niet mee douchte: niet douchen is niet voetballen. Dientengevolge verliet ik nog diezelfde maand het team, terwijl
ik op dat moment nog niet eens begreep dat ik simpelweg
bang was om verliefd te worden. Sindsdien heb ik nooit
meer gevoetbald. Sterker nog, sindsdien heb ik me nooit
meer echt thuis gevoeld in mannelijke vriendengroepen.
Afwijzingen zijn zeg maar echt niet mijn ding.

Het issue Tekst: Liselotte Bosch en Loes de Veth/ 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: snijden in de
ruimtevaart

Het zwarte
gat
Het demissionaire kabinet kondigde begin deze zomer aan flink te willen korten op het
Nederlandse ruimtevaartprogramma. Na veel commentaar is begin oktober besloten de geplande bezuinigingen gedeeltelijk terug te draaien. Daarnaast wordt er eenmalig 68 miljoen
euro extra vrijgemaakt voor de periode 2012-2015. Wat er daarna gebeurt is afhankelijk van
de grillen van het nieuwe kabinet.
Met de herziening van de plannen heeft de Nederlandse astronaut André Kuipers zijn zin
gekregen. Kuipers heeft dankzij overheidsfinanciering ruim een half jaar wetenschappelijke
experimenten in de ruimte kunnen uitvoeren. Hij benadrukte dat het overheidsgeld noodzakelijk is om het werk van hem en zijn collega’s te kunnen voortzetten en vroeg daarom in
een brief aan Rutte en Samsom om ‘herstel van de budgetten’.
De vraag is of ruimtevaart daadwerkelijk zoveel oplevert als de enthousiaste verslaggeving
in de media doet vermoeden. Kuipers is als held onthaald, maar er heerst onduidelijkheid
over de wetenschappelijke waarde van zijn experimenten. Het nut van deze tak van de
wetenschap is niet alleen onzeker, er gaan ook astronomische bedragen in om. Het valt te
bezien of de overheid de financiële touwtjes in handen moet hebben. Is het verstandig om
zoveel belastingsgeld de ruimte in te lanceren of is het pure verspilling?

De stelling van deze maand: De Nederlandse overheid moet de geldkraan voor
ruimtevaart dichtdraaien
Prof. dr. Gustaaf C. Cornelis, hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel
‘Het terugschroeven van de ruimtevaartsubsidie is niets om
rouwig om te zijn: ruimtevaart is slechts een jongensdroom.
Astronauten en raketten hebben absoluut hun charme, maar
kosten de overheid op dit moment te veel geld.
‘Geavanceerde telescopen maken bemande ruimtevaartmissies overbodig waardoor we hierin gas terug kunnen
nemen. Bemande missies draaien vooral om prestige,
maar met het Nederlandse budget valt die niet te behalen.
Nederland zal, zelfs met extra investeringen, slechts een
fractie blijven bijdragen aan toekomstige buitenaardse
ontwikkelingen.
‘De economische voordelen die de ruimtevaart zou opleveren, zoals de vergroting van werkgelegenheid, zijn onvoldoende om de overheidssteun te verantwoorden. Hoogopgeleide medewerkers binnen deze sector kunnen hun
kennis en expertise beter op aardse vraagstukken loslaten.
‘Dat ruimtevaart uiteindelijk de oplossing moet bieden
voor aardse problemen als overbevolking is een typisch
voorbeeld van de overmoed van de mens en totaal niet
realistisch. Technisch gezien is het erg onwaarschijnlijk dat
de mens naar een andere planeet zal verhuizen om daar
een nieuw leven op te bouwen. Ook zou dit leiden tot een
enorme en onmogelijke psychologische belasting voor de
mens. Het is geen kwestie van Star Wars gaat solo.’

Remco Dijkstra, woordvoerder Luchtvaart voor de
VVD in de Tweede Kamer
‘Uit zowel wetenschappelijk als economisch perspectief blijkt de noodzaak om te blijven investeren in de
ruimtevaartsector. Als de geplande bezuinigingen waren
doorgevoerd zou dat betekenen dat er gesneden werd
in wetenschappelijke ontwikkeling en daarmee zou een
hoop waardevolle kennis verloren zijn gegaan.
‘Hoewel de parachutesprong van de Oostenrijkse Felix
Baumgartner niet gesponsord werd door overheidsgeld
is het een recent voorbeeld van belangrijke verworven kennis op ruimtevaartgebied. De man maakte een
sprong vanaf 39 kilometer hoogte en brak daarmee drie
wereldrecords. Het pak dat hij droeg kan in de toekomst
van pas komen in de ruimte.
‘Dankzij dergelijke acties weten we ook hoe het menselijk lichaam standhoudt in extreme situaties. Het levert
veel innovatie en expertise op. Hetzelfde geldt voor de
missie van André Kuipers. Daar wordt niet voor niets
zoveel aandacht aan besteed.
‘Ook op economisch gebied is ruimtevaart erg waardevol voor Nederland. Direct of indirect levert elke geïnvesteerde euro in de ruimtevaart ons land het vijfvoudige
op. Daarnaast creëert de sector veel werkgelegenheid.
Alleen in het Noordwijkse ruimtevaartcentrum zijn al
ruim 2500 mensen in dienst.’
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Simon Rozendaal, wetenschapsredacteur bij Elsevier
‘Nederland moet bezuinigen op de ruimtevaart. De
afgelopen jaren is rond dit onderwerp een onterechte
hype ontstaan. Dat hebben we van dichtbij meegemaakt
met André Kuipers. Alle aandacht die aan zijn reis werd
geschonken is zwaar overdreven. Kuipers is nog geen 400
kilometer ver geweest, dat is minder dan de afstand tussen Rotterdam en Parijs.
‘Er wordt veel geld gestopt in het zoeken naar antwoorden op zinloze vragen. Het is bijvoorbeeld niet relevant of
er ooit leven mogelijk is geweest op een andere planeet.
Er zijn op aarde nog zoveel onontdekte levensvormen,
dat men het kapitaal dat nu naar de ruimte gaat beter op
aarde kan investeren. De anti-aanbaklaag van de TEFALpan is een bekende toepassing die dankzij ruimtevaart is
ontdekt, maar het is nogal omslachtig om daarvoor naar
de maan te reizen. Deze ontdekking had gemakkelijk op
aarde kunnen worden gedaan.
‘Hoewel ruimtevaart veel technologische innovatie en
bedrijvigheid heeft opgeleverd, zit er geen toekomst in.
Vanwege de hoge stralingsbelasting zijn grotere reizen
dan naar de maan of Mars immers niet mogelijk.
‘Ik zou adviseren een kleine financiële basis te behouden
om te kijken in welke richting de ruimtevaart zich ontwikkelt. Het bedrag dat de overheid er nu in steekt is echter
buitensporig.’ ANS

Het totale jaarbudget van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA
bedraagt 4 miljard euro per jaar. Nederland dicht 4,67 procent van de
kosten voor ESA’s wetenschappelijke projecten. Dit komt neer op zo’n
80 miljoen euro per jaar.
ESA heeft voor 2016 een Marsmissie gepland om tekenen van leven te onderzoeken. De kosten hiervoor worden
geschat op ruim 1 miljard euro.
Een alternatief voor overheidssubsidiëring is particuliere bekostiging. De eerste commerciële ruimteraket werd op 22 mei 2012 succesvol
gelanceerd door het
Amerikaanse ruimtetransportbedrijf SpaceX.
Kijk voor meer reacties
op ans-online.nl

Lijn 1 Tekst: Inge Widdershoven/ Foto: Tim Ficheroux/ Illustraties: Mark Vlek de Coningh
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Lijn 1

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

De omgeving van de bushalte is rond tien uur ’s avonds op
een warrige wiskundestudent na zo goed als verlaten. Op
het eerste gezicht althans, want groepjes astronomen trekken zich bij heldere nachten terug in de grote koepels op
het Huygensgebouw. Zesdejaars Luc (22), student Natuuren Sterrenkunde, heeft de benodigde pasjes en sleutels
om binnen te komen. ‘Het zou niet de eerste keer zijn dat
ik een meisje mee naar boven neem om haar een schitterende date te bezorgen.’ In plaats daarvan jaagt Luc nu
zijn voormalige mentorkinderen het dak op. ‘We moeten
opschieten jongens, de wolken komen.’ Eenmaal boven
grijpt hij twee bierflesjes om hen uit te leggen waarom de
sterren iedere nacht anders aan de hemel staan: ‘Kijk, als
dit bierflesje de zon is en dit flesje de aarde, dan kun je
zien hoe ze om elkaar heen draaien. Daardoor ontstaan
de seizoenen en zie je de sterren steeds van een andere
kant. Zouden wij echter op het zuidelijk halfrond staan...
Oh wacht, dat gaat niet want dan loopt mijn flesje leeg.’
Wanneer tweedejaars Freek (20) in het observatorium
op de knopjes -‘Niet de rode!’- heeft gedrukt, begint de
kap te draaien en te zoemen. Het dak vouwt zich open en
eerstejaars Sam (20) verzucht: ‘Alleen het deuntje mist

nog, verder is dit net een James Bond-film.’ De telescoop
wordt gericht en de sterrenkundigen verdringen zich vol
enthousiasme om de kijker heen. Milo (17), eveneens eerstejaars, bewondert Jupiter en roept uit: ‘Wow, ik zie alle
manen, vet awesome!’ Met zijn oog nog aan de lens lijkt
hij zichzelf te overhoren. ‘Io, Europa, Ganymedes, Callisto.
Boven blauw en onder rood.’ Gesprekken over koetjes en
kalfjes zijn aan de bèta’s niet besteed. Ze communiceren
door middel van onbegrijpelijke formules en grijpen elk
vrij moment aan om discussies over de rotatie van sterren voort te zetten of om elkaar de les te lezen over dat
ene sterrenbeeld. Tweedejaars Bram (20) heeft thuis een
telescoop waardoor hij alle sterrenbeelden kan aanwijzen
en benoemen. ‘De Schorpioen is mijn lievelings, want die
ziet er uit als een schorpioen.’
De ontelbare fonkelende lichtjes in het universum zet menigeen flink aan het denken. Luc: ‘Als ik zoveel sterren zie,
geloof ik meteen in buitenaards leven, maar wanneer ik
“hoi” zeg tegen iemand op een andere planeet, duurt het
vierhonderd jaar tot ik een groet terug krijg. Het is zo ver
weg dat aliens die nu met hun telescoop naar ons kijken,
ons nog met paard en wagen zien rijden.’ ANS
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Beeldend vermogen
De sterrenkundigen besluiten hun bierflesjes te benutten voor
de pose. ‘Ja, maar dan moeten we adten’, roepen ze verschrikt
uit. Dat blijkt een lastige opgave, want al snel zegt Milo: ‘Shit, er
zit bier in mijn oog.’ ‘Daar word je altijd zo dronken van, bier in
je oog’, aldus eerstejaars Mart (19).
De aangeschoten astronomen zien ondertussen niets dan sterretjes, maar dat is de foto zeker waard. Zeven visionaire gezichten
en bierflessen parallel aan een reuzetelescoop zijn goed voor
drie cameraatjes.

Kennisvragen
Wat is de dichtstbijzijnde ster en hoeveel lichtjaren is dat reizen?
Luc: ‘Proxima Centauri. Of is het de zon?’
Milo: ‘Ja, dat kan allebei. Dit is echt een zieke mindfuck.’
Luc: ‘Als de zon meetelt, is het de zon. Daarvan zijn
wij acht lichtminuten verwijderd.’
Het staat in de sterren geschreven dat papa Luc het
antwoord op de strikvraag zonder moeite uit zijn mouw
kan schudden. Breintje nummer een is binnen.
De ecliptica, of schijnbare zonneweg, loopt door
sterrenbeeld Ophiuchus. Wat is de Nederlandse
benaming voor dit dertiende sterrenbeeld?
Bram: ‘Dat moet de slangendrager zijn. Toen ik 14 jaar
was kreeg ik een telescoop. Verder had ik niet veel te
doen, dus ging ik al die dingen uit mijn hoofd leren.’

Milo: ‘Wat? Dat is gewoon jammer.’
Bram: ‘Tien miljard jaar evolutie en dan kijkt de mensheid daar naar.’
Hoewel niemand zou behoren te weten wiens blote bips
in het water dobberde, scoren de bèta’s geen breintjes
met hun afkeer. Het gespotte sterretje behoor t overigens tot de derrière van Emile Ratelband.
Waarop is de architectuur van het Huygensgebouw gebaseerd?
Luc: ‘Volgens onze mentorbrief op IKEA-kliktechnologie.’
Mart: ‘Oh, ik dacht dat het gebaseerd was op een
post-modernistische walvis?’
Bram: ‘We moeten makkelijker denken. Ik denk dat het
een sinusoïdale golf is.’
Bram: ‘Zullen we gewoon vier walvissen zeggen?’
De geopperde antwoorden geven inzicht in de denkwereld van de astronomen. In hun eigenaardige fantasieën
voelen ze zich als een vis in het water. Jammer genoeg
komt het antwoord niet in de buur t. De architectuur ber ust op een stadsplattegrond, die vier wijken verbindt
door middel van een hoofdstraat.
Wie sprak de beroemde zin: ‘Op naar de sterren
en daar voorbij.’?
Milo: ‘Buzz Lightyear. Daar hebben jullie mij dan voor.’
Helemaal waar, het is inderdaad kunststof superheld
Buzz Lightyear. De Space Ranger in dienst van Star
Command speelde samen met zijn vriendje Woody in
Toy Story. Doordat Milo zijn klassiekers kent, sleept hij
het laatste breintje binnen voor de groep. ANS

Klopt als een bus?
Het stereotype bèta wordt bevestigd. Gelukkig wordt
het gebrek aan een levendige puberteit gecompenseerd met een breintje.
Wiens billen waren te bewonderen tijdens de
tweede aflevering van Sterren Springen?
Luc: ‘Sterren Springen?’
Bram: ‘Dat is een programma dat ik boycot. Een miljoen
mensen kijken dan hoe Patty Brard in het water duikt.’

Bij de ruimtevraagstukken zijn de Sterrenkundigen in hun element en gaan ze als een raket, maar wanneer er buiten het hokje
gedacht moet worden hapert de motor opzichtig. De astronomen
bereiken met drie breintjes alsnog een hoogtepunt en kunnen
zichzelf de hemel in prijzen.

Colofon
P. 30

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

Maandag lunchmeditatie en Huiskamer
Dinsdag Huiskamer
Woensdag Taizé en meet and eat
8/22 nov.:		
Roze Lunch
9 nov.:		
minipelgrimage
13/14 nov.:
start meditatiecursussen
17-18 nov.:
pelgrimage Kevelaer/Kalkar

www.ru.nl/studentenkerk

www.restaurantankara.nl
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CRYPTO

Om de studiestress en het Nederlandse herfstweer te vermijden vluchten we naar warme oorden.
Pak een kokosnoot, zet een zonnebril op je hoofd en reis met ons mee naar het cryptisch paradijs!

Horizontaal
2. Omringd met water broedde de kip dit uit voor de natie (6), 7. Op de Engelse vloer vond Tramar Dillard een verdraaide dia (7), 11. de pianist
van De Leeuw at een paling en speelde een gitaarstukje (9), 12. Je wil de zee in springen maar bent je lenzen vergeten (8), 14. Je krijgt het
warm van dat populaire liedje (5), 16. nat, ideale vakantie met 3 en 16 (3), 17. Terwijl hij naar 12 keek werd hij door een man met hippe gezichtsbeharing afgeslacht (9)
Verticaal
1. Aloha wat een lekkere pizza (5), 2. De doorsnee tropen zijn kort en vervelend (7), 3. zandbak, bij 16 (6), 4. Bloederige Marie werd met
Margarita dronken in Manhatten (8), 5. De onderbroek van de journalist beschermt zijn blote voeten (8), 6. Deze burcht lijkt verdacht veel op een
emmer (11), 8. Beschermt Moriaantje tegen de Spaanse zon (7), 9. Niet hard en koud, om aan te likken (5), 10. Deze verwennerij is niet voor
de enkeling (7), 12. Ik ben gek op deze aangename “vis” (7), 13. Zijn verdraaide arrest had alles te maken met het drankje dat hij daar dronk
(6), 15. Vrouwen dragen het, hoewel het ook op mannen valt (6) 16. warm, zakt in 16 (3)

OPLOSSING crypto oktober-ans
Horizontaal: 1. gouden kalf, 3. Schouwburg, 6.
Boekenweekgeschenk, 9. Lowlands, 11. Grunberg, 12. Ballet, 13. Kuifje, 18. Turks fruit, 19.
Doornroosje, 20. queen.
Verticaal: 2. Kunstwerk, 4. Woodstock, 5.
Zwanenmeer, 7. Hiphop, 8. Slayer, 10. Conservatorium, 14. Flodder, 15. Acrobaat, 16. Museum,
17. subsidie.

winnaaR
Winnaar van de vorige crypto is Het koffietafelteam van het Titus
Brandsma Instituut. Wil jij een bierarrangement winnen in Café de
Mug op Pauwelstraat 9? Stuur je oplossing voor 14 november onder
vermelding van naam en telefoonnummer naar redactie@ans-online.nl.

www.ans-online.nl. Tekst: De redactie / colofon
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Tekst: Mart Waterval en Jozien Wijkhuijs
Foto: Mirte ten Broek

Wie: Eveline (25), masterstudent Biomedische Wetenschappen
Wat: historisch dansen in pompeuze jurken
Waar: vereniging Les Précieuses Ridicules

Had je aan het hof van Lodewijk XVI willen leven?
‘Nee, in die tijd draaide alles om mannen. Bovendien twijfel ik of ik het fysiek
aan zou kunnen om toentertijd te leven. Men droeg bijvoorbeeld altijd een
korset onder de jurk, nu laten we dat achterwege omdat het onprettig danst.
Het dragen van de jurk is al zwaar genoeg zonder strak ingesnoerd te zijn.’

Wat voor dansje doe jij?
‘Wij dansen choreografieën uit de achttiende en negentiende eeuw,

Hoe maak je iemand het hof tijdens de dans?

afkomstig van de hoven van Sissi en Lodewijk XVI. Optredens doen we

‘Dat was in ieder tijdperk helemaal anders. In de ene periode mag je als man

veelal op verzoek en in volledig kostuum. Die kostuums zijn zwaar en de

dichter bij de vrouw komen en kun je zelfs haar hand vastpakken. Bij een dans

jurken maken je bovendien twee keer zo breed. Je kunt dus niet dicht bij je

uit de strengere Biedermeierperiode van het Weense hof aan het begin van

danspartner staan.’

de negentiende eeuw kun je de ander echt niet aanraken, laat staan de hand
kussen. Dan moet je voorzichtige blikken en handbewegingen gebruiken. Ik

Waarom hijs je jezelf vrijwillig in zo’n kostuum?

heb zelf vaak als heer gedanst, omdat we te weinig mannen bij onze vereni-

‘Ik geniet van het dansen en het toneel dat erin zit verwerkt. Door de

ging hebben. Het publiek merkt overigens niet dat een vrouw als heer danst:

kostuums wordt het een echte show, die door een verteller voorafgaand aan

het kostuum verbergt dat. Eén keer heb ik zelfs een opplaksnor gedragen.

de dans wordt uitgelegd. De verhaallijn gaat bijvoorbeeld over een vader en

‘Ik twijfel trouwens altijd of ik als heer goed flirt, waarschijnlijk komt het een

moeder die voor hun dochter een bal organiseren. Zij willen haar aan een

beetje knullig en te vrouwelijk over. Als vrouw is het gemakkelijker, enkels

man koppelen, maar zij vindt een andere kerel leuk. Het uitbeelden van zo’n

waren immers de borsten van nu. Je hoefde alleen je jurk een stukje op te

scenario maakt hofdansen leuk, dat is de aantrekkingskracht ervan.’

tillen en je had beet.’ ANS

