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commentaar
Commentaar in het ANS van december 2013:
Hoewel de ontploffing bij Electrabel en het ontslag van Co
Verdaas ons nog vers in het geheugen liggen, is er alweer bijna
een jaar voorbij. 2013 leek nog sneller dan 2012 voorbij te
vliegen. De splitsing van België in maart, de transfer van Melvin
Platje naar Arsenal in juli en het huwelijk tussen Joling en Gordon in oktober, het was allemaal voorbij voordat we het wisten.
Op onze website konden we het nieuws nauwelijks bijbenen.
Neem bijvoorbeeld de droevige aftocht van Jet Bussemaker.
Haar ontslag als minister had haast net zo’n impact als het moment waarop Jeroen Pauw bekendmaakte het aantal van 500
sekspartners bereikt te hebben. Het wordt nou eenmaal niet
geaccepteerd om iedere dag treinkaartjes van Amsterdam naar
Den Haag te declareren, zeker niet als studenten wel moeten
betalen. Had ze maar dichterbij haar werk moeten gaan wonen.
Natuurlijk kunnen we ook Siam niet vergeten. Wie? Siam, je
weet wel, de USR-fractie die in mei niet meer dan 452 stemmen voor zich wist te winnen en haar enige zetel verloor. Wat
wil je ook als je maar zes studenten bereid vindt om op de lijst
te gaan staan. Jammer ook, dat de nummer vijf op ANS-Online
liet optekenen: ‘Waarom ik op de lijst sta? Geen flauw idee. Bij
Integrand zeiden ze dat ik mijn cv moest pimpen en toen heb ik
maar ja gezegd tegen Siam.’
Wat blijft ons verder bij van 2013? Dat dispuut Olifant door Carolus Magnus is geschorst omdat ze vijf busjes en een vrachtwagen in de prak hebben gereden. Dat ANS door studenten.
net in een ranglijst is geplaatst met het zachtste toiletpapier (en
laatste werd). Dat het College van Bestuur röntgenfoto’s van
zichzelf liet maken ter gelegenheid van een prijs voor onderzoek
in de kernfysica.
In ieder geval is er genoeg om straks bij het afschieten van je
vuurpijl aan terug te denken. Wij wensen jullie alvast een fijn
uiteinde en een rendabel 2014. Want studiepunten laten liggen
terwijl je leent kan niet meer.
De hoofdredactie
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‘Niet iedereen is een Walter Lewin!’
MIT-hooleraar Walter Lewin is een zelfbenoemde webstar.
Zijn colleges worden op het internet over de hele wereld
bekeken. ANS interviewde de professor, die beschikt over
een flinke dosis Amerikaanse bluf.
13
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Met nauwkeurig uitgezette promotiecampagnes proberen
steden bezoekers, burgers, bedrijven en studenten te trekken. Wat doet Nijmegen aan city marketing?
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Schatten uit het zand
Jan Uitgeest beheert een reusachtig museum met spullen die
hij in zijn juttercarrière van het Texelse strand heeft gevist.
ANS liep een dag mee en zag aangespoelde planken, reddingsvesten en opblaaspoppen.
26
Het issue: medicinale machtsstrijd
De farmaceutische industrie staat onder druk: geneesmiddelen zouden te zijn duur en onbetrouwbaar zijn. Hoe
goed is het idee om de medicijnmarkt af te schaffen en de
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niet
Lijn geen
‘Wees creatief! Denk out of the box!’ Probeer je de wijze
raad van menig oud-ANSer op te volgen, haalt busbedrijf
Breng een goede grap met je uit. Met de nieuwe rubriek
Lijn 1 dachten we een prachtig concept voor de komende
jaren uitgedokterd te hebben. Niet als het aan Breng ligt: de
lijn is doodleuk verplaatst naar de st. Annastraat. Wij lappen
deze verborgen boodschap aan onze laars en gaan gewoon
verder op de oude lijn.
HANS, het allergoeiste hogeschoolblad
Daar sta je dan met je universitaire ambities. Probeer je
maand na maand een hoogwaardig, studentikoos blad neer
te zetten, plaatst studenten.net je zonder pardon in een lijstje
met hogeschoolbladen. Of de schrijver, scholier communicatie uit Groningen, ons hiermee terug wilde pakken voor
27 jaar hbo-grappen is ons nog niet duidelijk. Dat moet
haast wel, want hoe zou je de inhoudelijke interviews, de
dubbelzinnige grappen en het gebrek aan spelfouten over
het hoofd kunnen zien?

Gezocht: de ondergangpoeper.
Misdrijf: poept tot afschuw van vooral studentenvakbond
AKKU niet in de pot, maar op de bril. Placht ook naast het
urinoir te plassen.
Profiel: waarschijnlijk actief bij studentenorganisatie. Mogelijk Cultuur op de Campus-lid dat zich oriënteert op een
cursus creatief schijten in het Cultuurcafé.
Beloning: een maand lang gratis groentepakketten en vrije
toegang tot AKKUbier (tenzij ANS het al heeft gejat). ANS

ans
Toch centjes voor schrijfhulp	
Het bracht nogal wat teweeg, de ingezonden brief van de
AKKUraatd-fractie op ANS-Online.nl waarin werd betoogd
dat het Academisch Schrijfcentrum (ASN) van een wisse
dood moest worden gered. Het College van Bestuur
(CvB) dreigde de geldkraan dicht te draaien. Zij vond dat
faculteiten het maar moesten betalen. Die zaten echter ook
niet te springen om meer geld uit te geven. Gevolg: medewerkers en studenten in onzekerheid. Tot de Gemeenschappelijke Vergadering halverwege december, waarin
het CvB plots met een oplossing kwam. Faculteiten gaan
betalen, het CvB doet ook nog een extra duit in het zakje,
waardoor talentloze studentscribenten ook in 2013 kunnen
worden geholpen. Heel goedt!
Stapelgekte
Uitgekotst door de gehele wetenschapswereld, carrière
naar de kloten en dan staat je boek ook nog eens op
internet. Het zit vleesgeworden fraudeur Diederik Stapel
niet mee. Na uitkomst van het rapport van de commissie
Levelt, waaruit bleek dat Stapel in 55 onderzoeken uit de
duim had gezogen, besloot hij een boek te publiceren,
Ontsporing. Een spannend verhaal over een hoogleraar
die liegt, collega’s voor het lapje houdt en uitgroeit tot een
van ’s werelds grootste wetenschapsfraudeurs. Met andere
woorden: een bestseller in wording. Helaas pindakaas, het
boek lekte uit en was gratis te downloaden. Schrale troost:
studenten hadden een goedkoop kerstcadeau te pakken.
Wat te verwachten?
Januari, maand van goede voornemens, maand van minder
kilo’s. In ‘De Graadmeter’ van deze maand vind je dan ook
hoe je vliegensvlug vet verliest. Vallen de drie in het blad
gepubliceerde diëten niet in de smaak? Check onze website voor meer vreemde voedselvoorschriften. Als je daar
dan toch bent, lees dan ook het interview met fotograaf
Hans Aarsman. Met hem praten we over de kwaliteit van de
persfoto. ‘Er valt veel meer te fotograferen, maar dat zien
we niet. Een keer zo’n EU-top missen is geen ramp.’ 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

Buitenlandse studenten op de RU Tekst: Pieter van der Lugt en Felix Wagner
P. 04

ACHTUNG,
BABY!
De RU herbergt de laatste jaren een steeds grotere groep buitenlandse studenten.
Hun aanwezigheid kan de kwaliteit van het onderwijs verhogen, maar het brengt ook nadelen met zich mee die vragen om meer visie.
Het aantal buitenlandse studenten aan de Radboud Universiteit steeg de afgelopen jaren gestaag. Van de 4262 eerstejaars aan het begin van het collegejaar 2011-2012 was
10 procent afkomstig uit het buitenland, het jaar daarvoor
was dit nog 8,5 procent. Deze cijfers zijn geen uitzondering, want ook andere universiteiten nabij de Duitse grens
kennen een grote populatie van buitenlandse studenten.
Met een aandeel van 43 procent heeft de Universiteit
Maastricht (UM) veruit de meeste buitenlandse studenten.
Als het aan de Maastrichtse rector Luc Soete ligt, blijft het
daar niet bij. Hij stelde in november dat de universiteit naar
75 procent moet streven om voldoende kwaliteit te bieden.
Waar de UM een duidelijke gedachte heeft over de toestroom van internationale studenten, ontbreekt het bij de
RU aan streefcijfers en een duidelijke visie op dit terrein.
Concurrentie
De RU werft op dit moment via schoolbezoeken in Duitsland en richt zich daarnaast op het Verenigd Koninkrijk,
Rusland, Turkije en de Baltische staten via actieve promotie op internet en voorlichtingsbeurzen. De toestroom
uit deze landen leidt ertoe dat Nederlandse studenten
concurrentie kunnen ondervinden bij populaire lotingstudies zoals Psychologie. Op dit moment is 43 procent van
alle psychologiestudenten aan de RU Duits, maar volgens
opleidingscoördinator José van Alst is er nauwelijks sprake
van verdringing. ‘Vrijwel alle Nederlandse vwo’ers worden
toegelaten wanneer Psychologie aan de RU hun eerste
keus is.’ Wel geeft ze toe dat de Duitse toestroom ten koste
is gegaan van hbo-instromers, hun aandeel is in vijf jaar tijd
zelfs gehalveerd van twintig naar tien procent. Verdere verdringing kan plaatsvinden nu meer studies selectie aan de
poort gaan toepassen. Buitenlandse studenten met hoge
cijfers komen nu nog in een lagere lotingklasse waardoor

ze verhoudingsgewijs minder kans maken. Wanneer er
aan de poort geselecteerd wordt, is dit niet meer het geval.
Slechte investering
Een ander heikel punt is dat de Europese student de
schatkist jaarlijks zesduizend euro kost, ongeacht nationaliteit. De overheid investeert elk jaar ongeveer honderd
miljoen euro in deze studenten. Het probleem hierbij is
dat een groot deel van de internationale toestroom na afronding van de studie weer naar het thuisland terugkeert.
De investering wordt hierdoor gedeeltelijk teniet gedaan.
Het Centraal Planbureau (CPB) berekende vorig jaar
dat het bedrag op termijn ruimschoots wordt terugverdiend wanneer voldoende afgestudeerden in Nederland
blijven wonen en werken. Uit onderzoek van datzelfde
bureau blijkt dat het uitermate lastig is te bepalen hoeveel
studenten zich daadwerkelijk in Nederland vestigen.
Het is daarom niet verwonderlijk dat minister Bussemaker onlangs de Sociaal-Economische Raad advies heeft
gevraagd over de manier waarop buitenlandse studenten
behouden kunnen blijven.
Kwaliteitsimpuls
Dat veel internationale studenten op dit moment passanten
zijn is voor universiteiten echter niet van belang. Voor hen
biedt het buitenland een belangrijke mogelijkheid om
verder te groeien en dus meer geld te verdienen. Daarom
stelde Ferdinand Mertens, oud-topambtenaar van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het
actief werven in Duitsland verboden moet worden. Inge
van Dijk, projectleidster Duitslandwerving aan de RU, is
het daar niet mee eens: ‘Wij werven niet met het doel om
te groeien en geld te verdienen, maar om de kwaliteit te
verhogen. De RU werkt aan haar internationale uitstraling,

Gapend gat
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GAPEND GAT
‘Moet ik netwerken of net doen of ik werk?’ vroeg ik de loopbaanadviseur. Ze zei dat ik er met die mentaliteit niet kwam en
wees me de deur. Ik stond er alleen voor.
Ik legde de uitnodiging op tafel, naast een schaaltje met kersenbonbons.
‘Ik mag op gesprek.’
Oma zette haar bril op en begon te lezen.
‘Misschien kunnen we even oefenen’, zei ik zacht, om haar niet
te veel te storen, ‘en dat u dan de sollicitatiecommissie bent.’

ook omdat het helpt bij het binnenhalen van internationale onderzoeksgelden. Daarom is het belangrijk om
buitenlandse medewerkers en studenten aan te trekken.
De cijfers laten ook zien dat deze studenten het bovengemiddeld goed doen.’ Thijs van Reekum, voorzitter van het
Interstedelijk Studenten Overleg ziet ook voordelen voor
de Nederlandse student. ‘Omdat buitenlandse studenten
er bewust voor kiezen om in Nederland een opleiding te
volgen zijn ze vaak erg gemotiveerd, wat ook een uitwerking zal hebben op de andere studenten. Daarnaast is
het goed om in contact te komen met andere culturen en
talen.’ Een substantiële kwaliteitsverbetering is echter lastig te kwantificeren. Het is dus de vraag of deze aannames
daadwerkelijk opgaan.
Internationalisering heeft de laatste jaren duidelijk een
vlucht genomen. Buitenlandse studenten komen in steeds
grotere aantallen naar ons land en ook Nederlanders
wijken vaker uit naar het buitenland, waarbij vooral België
populair is. Het feit dat de RU met de toestroom van
buitenlandse studenten de onderwijskwaliteit wil verbeteren is nastrevenswaardig. Tegelijkertijd kan niet worden
ontkend dat het werven van buitenlandse studenten een
middel is om meer inkomsten te generen.
De Universiteit Maastricht laat duidelijk zien dat internationalisering de identiteit van een universiteit in vergaande
mate kan bepalen. Terwijl de RU een heldere visie met
bijbehorende streefcijfers heeft voor internationalisering
van Radboudstudenten, ontbreekt het aan dergelijk beleid
voor inkomende internationale studenten. Gezien het feit
dat het aantal van deze studenten toeneemt verdient dit
thema meer aandacht. De RU zal daarom duidelijk moeten
maken hoe zij vorm wil geven aan de internationale toestroom. ANS

‘Nou mevrouw van L.’, begon ze even later met een ongewoon
deftige stem, ‘waarom bent u geschikt voor deze baan?’
Aan het trekken van haar mondhoek was te zien dat ze hier veel
plezier in had.
‘Tja’, begon ik, mijn woorden zorgvuldig kiezend, ‘mijn opleiding
sluit er heel goed op aan. Mijn bijbanen trouwens ook. Eigenlijk
passen veel van mijn activiteiten bij de aard van dit werk.’
Ik was ontevreden over het antwoord. Het klonk geforceerd,
alsof ik het voorlas uit een boekje.
‘Ik zie hier dat u die opleiding met uitstekende cijfers heeft
afgerond’, zei oma. Ze prikte met haar vinger in het Perzische
tafelkleedje, waar kennelijk mijn denkbeeldige diploma lag.
‘Ja, en ik denk dat de vaardigheden die ik daarnaast heb ontwikkeld ook heel nuttig zullen blijken.’
Weer miste het antwoord de passie en persoonlijkheid die het
volgens alle deskundigen moest hebben. Toch knikte oma
goedkeurend.
‘Lijkt het werk u ook leuk?’, ging ze verder, ‘want u zult hier
enige tijd doorbrengen.’
‘Ik heb er wel zin in’, bracht ik met moeite uit.
Ik voelde me een huichelaar. Ik had geen idee of ik er zin in had.
Ik had geen idee waar ik aan begon.
‘Nou, ik denk dat ze je wel aannemen’, zei oma onverwacht,
weer met haar gewone stem. ‘Je lijkt me een prima werknemer.’
‘Maar u heeft helemaal niks over mijn reis naar India gevraagd of
over het vrijwilligerswerk bij de vrouwenstichting en het literaire
tijdschrift!’
‘Dat is hiervoor toch niet van belang?’ Ze klonk verbaasd.
‘Alles is van belang, dat lees je overal! Je leest: “Al je activiteiten
zijn een investering in de bv die je zelf bent.”’
‘Hè get’, zei oma.
‘Ja...’
‘Die onzin was er vroeger niet, hoor.’
Ze schoof de kersenbonbons naar het midden van de tafel.
‘Ik zie het verband ook niet zo’, gaf ik toe, terwijl ik het rode
plastic van één van de bonbons begon te peuteren. Oma nam er
ook één.
‘Als je je best maar doet’, zei ze met volle mond. Ze spuugde
een beetje. Dat stelde me gek genoeg gerust.
‘Als ik de baan krijg, trakteer ik op een advocaatje’, zei ik daarom
joviaal.
‘Dat is prima’, zei oma, ‘maar ik neem een sherry.’

Het laatste oordeel Tekst: Liselotte Bosch en Loes van Huisseling/ Foto: Nout van Deijck
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studieS:
Communicatiewetenschappen, Culturele
Antropologie en Sociologie
college:
Methoden van onderzoek A
26 november, 13.45u – 15.30u, Sp. 2
docent:
Prof. dr. P.L.H. Scheepers
uitstraling:
Degelijke dominee
publiek:
Fluisterende vliegtuigvouwers
inhoud:
Empirisch onder de maat
eindcijfer:
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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.

Scheepers test zijn microfoon. ‘Ben ik verstaanbaar achterin?’ ‘Als iedereen zijn
bek dicht houdt wel’, antwoordt een van de jongens op de achterste rij. De eerstejaars sociale wetenschappers zijn bij aanvang bijzonder goed gemutst. Het is
maandagmiddag en er wordt uitgebreid teruggeblikt op het weekend. Ondanks
het rumoer in de zaal begint Scheepers aarzelend aan zijn monoloog. Althans, hij
leest de informatie van de sheets voor. De studenten zijn niet geïnteresseerd in
Scheepers’ relaas, des te meer in Angry Birds en het online aanbod van H&M.
De docent, naar verluidt immer in het plechtig zwart gekleed, roept de drukke
menigte nauwelijks tot orde en praat onverschillig verder. Hij wijst naar de dia
achter zich. ‘Wie herkent dit model?’ Slechts drie voorzichtig opgestoken vingers
wijzen richting de felle tl-buizen van de stampvolle collegezaal. Het schema van
de verschillende meetniveaus, nominaal, ordinaal, interval en ratio, verschijnt op
de dia. Het begrip ‘interval’ legt Scheepers uit aan de hand van een voorbeeld in
de Powerpointpresentatie. ‘Zoals jullie achter mij kunnen zien is het verschil tussen
schoenmaat 37 en 38 even groot als tussen maat 38 en 39.’ Voor een studente op
de voorste rij volstaat dit onomwonden voorbeeld niet en ze steekt haar hand op:
‘Is dat dan hetzelfde als het verschil tussen het getal 22 en 23?’ Verrast door een
schrijntje belangstelling uit het publiek reageert Scheepers vol enthousiasme:
‘Precies, dat is exact hetzelfde!’ Het gros van de pubers krijgt de stupide vraag van
hun medestudente niet mee, omdat ze te druk zijn elkaar af te troeven met stoere
verhalen over het weekend.
Gedurende zijn cursus is Scheepers er wel in geslaagd de observatiemethoden
over te brengen. Een alerte student achterin de zaal merkt trots tegen zijn buurman op: ‘Kijk, ik ben de enige in de zaal met een paarse trui.’ Na deze empirische
bevinding vouwt hij een Boeing 747 van zijn lege aantekeningenblad. Notities maken is bij dit college immers niet nodig: alles wat Scheepers zegt, is terug te lezen
op de geprojecteerde presentatie. Mocht het de sjaarsen toch nog te snel gaan,
kunnen ze de reader, waarin alle sheets keurig staan afgedrukt, er op naslaan. Het
feit dat hen alles wordt voorgekauwd, verklaart wellicht waarom ze zich als gemakzuchtige scholieren gedragen.
Vijf minuten voor het einde van het college kakelt iedereen luidkeels door elkaar.
De collegeblokken worden dichtgeklapt en verdwijnen in de tassen. Scheepers
leest nog snel de laatste twee dia’s voor, maar zijn woorden gaan op in de kakofonie van de ongeïnteresseerde eerstejaars.
Het Laatste Oordeel der Studenten
Slechts een enkeling kan zijn aandacht langer dan tien minuten bij de stof houden,
voordat ook zijn gedachten afdwalen naar uitgaan, vakanties, sporten, eten, elkaars
kleding of een combinatie van al het voorgaande. De sociale wetenschappers in
spe vinden het college overwegend ‘saai’, ‘langdradig’, ‘eentonig’ en ‘slaapverwekkend’, maar dat komt wellicht ook omdat ze geen enkele poging doen de stof tot
zich te nemen. Hoewel het merendeel van de aanwezigen Scheepers’ passie voor
onderzoek erkent, vergt het succesvol overbrengen van kennis klaarblijkelijk meer
dan liefde voor het vak alleen. De behoefte aan humor en extra informatie buiten
de sheets om is groot. Een suggestie uit de zaal: ‘Gooi er eens een leuke mop in’.
ANS

Leef, woon, werk, feest... met ANS
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Interview Walter Lewin Tekst: Rik van Hulst/ Foto’s: Elise Talsma
P. 08

‘Je moet die zaal zo in de hand hebben – en dat had ik
vandaag – dat ze lachen als jij dat wilt, huilen als jij dat
wilt en zelfs in hun broek plassen als jij dat wilt. Om dat te
kunnen heb je persoonlijkheid nodig.’ Walter Lewin (77),
emeritus hoogleraar Natuurkunde aan het prestigieuze
Massachusetts Institute of Technology (MIT), vertrok op
zijn dertigste naar de Verenigde Staten waar hij vorig
jaar werd verkozen tot een van de beste professoren.
Daarnaast bestempelde The New York Times hem als
‘Web Star’ omdat zijn colleges wereldwijd miljoenen
keren werden bekeken. Het bètafenomeen haalt de meest
memorabele capriolen uit om zijn publiek de schoonheid
van de natuurkunde te laten zien en de normaal zo pittige
wetenschap – zelfs voor de leek – verstaanbaar te maken.
In De Wereld Draait Door liet Lewin zich absoluut niet
door Matthijs van Nieuwkerk in de rede vallen en maakte
hij Diederik Jekel, de huisnatuurkundige van het programma, uit voor ‘schijtzak’ nadat deze een van Lewin’s wereldberoemde proeven niet juist nabootste. Mede hierdoor
oogt Lewin wat aanmatigend en pathetisch. Zijn laatste
woorden tijdens het gesprek zijn tekenend: ‘Het maakt
niet uit dat jullie in het interview zeggen dat ik arrogant
overkom, zolang het maar een objectieve weergave van
het gesprek is.’ In de twee uur daarvoor bleek hij vooral
een charmante professor die simpelweg zijn bevlogenheid niet kan onderdrukken. ‘Je moet bedenken dat het
meeste wat je vandaag hebt gezien spontaan uit mijn buik
komt. Dat is mijn excentriciteit!’
Bent u tegenwoordig meer een showman dan wetenschapper?
‘Ik ben wetenschapper in hart en nieren, geen showman. Ik was 35 jaar pionier in röntgenastromonie. Mijn
colleges werden echter zo beroemd dat het zwaartepunt langzaam naar het onderwijzen is verschoven.
Vandaag de dag is het voor mij belangrijker om zeven
miljard mensen in de wereld te onderwijzen dan alleen
die elitegroep op MIT, waarvan au fond slechts duizend
studenten eerstejaars zijn.’

‘Leraren die slechts de vergelijking
uit het boek op hun PowerPoint zetten zijn criminelen. Criminelen!’
Is het met Natuurkunde wel mogelijk zeven miljard man te bereiken?
‘Dat hangt er vanaf wie het doceert. Er zijn een heleboel
goede natuurkundigen, maar de meesten hebben geen
liefde voor hun vak of brengen het op een manier waarvan je moet braken. Het klassieke voorbeeld is dat de
leraar slechts de vergelijking uit het boek op zijn PowerPoint zet en verder niet uitlegt. Dat betekent niets voor die

kinderen. Leraren die dat doen zijn criminelen en dat mag je
best in de krant zetten. Criminelen!
‘In mijn colleges laat ik ieder aspect uit de vergelijking tot
leven komen. Wanneer ik aantoon dat de slingertijd van een
pendulum onafhankelijk is van de massa die er aanhangt,
ga ik niet eerst 15 kilogram laten slingeren en deze vervolgens vervangen voor 30 kilogram. Nee, dan ga ik er zelf
aanhangen! Dat is niet makkelijk, want als ik zomaar op die
kogel ga zitten, breng ik het zwaartepunt naar boven en
is de lengte, die wel voorkomt in die vergelijking, effectief
korter geworden. Met andere woorden, ik moet mijn hele
lichaam uitstrekken. Dergelijke voorbeelden maken mijn
colleges krachtig.’
Drama is dus noodzakelijk.
Luidkeels: ‘Dat is dé manier. Ik bouw een enorme spanning op bij mijn studenten wanneer ik 45 seconden aan die
kogel heen en weer slinger. De klas is aan het tellen, waarbij
iedere tel 4,5 seconden duurt: een, twee, drie. Ze horen me
hijgen en kreunen, want het doet pijn aan mijn ballen, dat
houd je niet voor mogelijk. Ik speel dat niet. Daarna krijg ik
een staande ovatie. Ze vergeten misschien die vergelijking
of kunnen hem nooit meer afleiden, maar ze weten voor de
rest van hun leven dat de periode van een slinger onafhankelijk is van de massa die eraan hangt.’
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Waarom hangt niet iedere hoogleraar aan zo’n kogel?
‘Stel dat jij een kunstenaar bent en ik zeg tegen jou dat je
een Picasso moet worden. Wat zeg jij dan?’

Had u deze mate van roem ook bereikt als u in Nederland was gebleven?
‘Zeker niet. Het is me hier te benauwd en te conservatief. En die spruitjeslucht! Desondanks is Nederland het
enige land waar ik nooit een honorarium vraag voor mijn
gastcolleges. Dit land gaat me aan het hart, hier ben ik
werkelijk gemaakt.’ Grijnzend: ‘Maar ik eis wel dat ik
businessclass vlieg.’

universiteit uitgezonden. ‘Ik heb het vijftien jaar gedaan en
het was een enorm succes! Er waren zelfs studenten die de
cursus al hadden afgerond, maar toch op vrijdag met een
krat bier naar mijn help sessions gingen kijken.’
University Washington Television in Seattle wilde Lewin’s
materiaal ook uitzenden. ‘Daar was ik aanvankelijk niet
voor, omdat ik de opnamekwaliteit van die sessies niet
goed genoeg vond om aan 4 miljoen mensen te laten zien.
Uiteindelijk heb ik toch toegezegd.’ Vervolgens stelde een
collega van Lewin voor om naast zijn reeks help sessions ook
zijn colleges vast te leggen. De techniek om de opnames
online te zetten bestond echter nog niet, totdat MIT besloot
met OpenCourseWare colleges online te gaan zetten. ‘In het
begin waren het video’s waar geen hoogleraar op was te
zien, maar slechts slides en problemsets. Het was voor MIT
ideaal dat ik al 71 kant-en-klare videotapes had liggen. Die
zijn in 2003 als een van de eerste het internet op gegaan.’ Zo
groeide Lewin uit tot een van de eerste internetprofessoren
en werden zijn colleges een wereldwijde hit.

In 1985 werd Walter Lewin gevraagd eerstejaars MITstudenten hulp te bieden bij de wekelijkse probleemstellingen. Het resultaat was een reeks video’s als aanvulling
op zijn colleges Fysica, zogenoemde help sessions. Deze
werden ieder uur van de dag op het interne kanaal van de

Wat is de toekomst van het volgen van colleges via
het internet?
‘We gaan een heel nieuwe richting op. It goes viral. Het is
een epidemie die ervoor zorgt dat je, mits je een laptop
hebt, wereldwijd certificaten van de topuniversiteiten kunt

Dat is onmogelijk.
‘Precies. Iedere natuurkundedocent die mijn colleges ziet
gaat anders lesgeven, maar wordt daarmee nog geen
Walter Lewin. Dat enthousiasme moet onderdeel zijn van
je persoonlijkheid. Zoiets moet je uitstralen. Als jij een
droogkloot bent, lukt dat je nooit.’
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controleren is of degene die het certificaat op zijn naam
krijgt het ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Op dit moment
hebben we ervoor gekozen dat te accepteren, omdat je
veel meer wint dan verliest. Voor miljoenen mensen zal de
wereld veranderen en misschien is er tien procent die de
zaak bezwendelt, maar zij vallen vroeg of laat toch wel door
de mand.’
De webcolleges van Lewin behandelen niet enkel de
Fysica. Verrassend genoeg is de professor ook te zien met
Looking at the 20th Century Art through the Eyes of a Physicist, waarin hij kunst uit het eerste kwart van de twintigste
eeuw op zijn karakteristieke manier bespreekt. Zijn liefde
voor kunst komt niet uit de lucht vallen. Al van kinds af aan
bezocht hij kunstgalerijen en gaf hij rondleidingen in musea
voor vrienden. ‘Mijn ouders hadden een grote kunstcollectie. Daar heb ik veel van geërfd, maar ik ben zelf ook kunst
gaan verzamelen. Momenteel heb ik 135 works of art.’ Lewin
deelt zijn liefde voor kunst verder via de sociale media. ‘Iedere twee dagen laat ik daar een kunstwerk zien en mogen
mijn Facebook-vrienden raden wie het heeft gemaakt en in
welk jaar.’

‘Alles in het leven draait om kennis. Anders blijf je toch een keuterboer in Drenthe!’

behalen. De colleges zijn in Nepal of Tibet niet alleen te
bekijken, maar studenten moeten ook wekelijks problemen
oplossen. Na vier maanden is het mogelijk examen te doen
waarbij de computer beslist of je dit succesvol hebt afgerond of niet.
Euforisch: ‘Stel je eens voor dat je in Tibet woont en het
ondenkbaar is dat je ooit naar een universiteit zal gaan. Dan
is het toch fantastisch wanneer je bij een sollicitatie een
certificaat kunt laten zien waarop staat dat je onder andere
succesvol de colleges Newtonian Mechanics van professor
Lewin hebt gevolgd?’

Is het belangrijk dat mensen kennis van kunst hebben? Is het ‘mooi vinden’ van iets niet voldoende?
‘Man, dat is flinterdun! Dat is hetzelfde met de natuurkunde.
Stel: jij zit op de fiets en ziet een regenboog. Je denkt
‘‘wat een mooie kleuren’’ en rijdt verder. Dan heb je naar
de boog gekeken, maar je hebt hem niet gezien. Je mist
namelijk de kennis om daadwerkelijk iets te zien. Alles in
het leven gaat om kennis, het verrijkt je leven. Anders blijf je
toch een keuterboer in Drenthe!’

Hoe moet die jongen in Tibet dat betalen?
‘Het inschrijven zal hoe dan ook gratis blijven. Er is wel een
discussie gaande of er voor het certificaat een bepaald
bedrag zal worden gerekend. Ik ben daar absoluut tegen,
want wanneer aan de armsten geld wordt gevraagd, kunnen zij zich het onderwijs niet meer veroorloven. Het is wel
mogelijk dat er een variabele prijs komt. Dat betekent dat
je bijvoorbeeld duizend dollar betaalt als je in Californië
woont en je niets betaalt wanneer je een certificaat in Bangladesh wilt behalen. Daar zijn we echter nog niet over uit.’

U bent niet officieel onderwezen in kunst, hoe bent u
toch wegwijs geworden in deze wereld?
‘Ik heb het te danken aan Nederlands kunstenaar en mijn
beste vriend Peter Struycken. Hij leerde mij om niet alleen
naar kunst te kijken, maar kunst te zien. Voorheen bezocht
ik musea, maar keek ik met verkeerde ogen. Het is een
complete revolutie in mijn leven geweest. Wanneer ik het
Museum of Modern Art binnenloop, weet ik van bijna ieder
schilderij waar het hangt of moet hangen. Dat is een verrijking, dat houd je niet voor mogelijk.
‘Door Peter is mijn smaak helemaal veranderd. Dat heeft
bijvoorbeeld invloed gehad op hoe ik mijn huis inricht,
maar ook op hetgeen ik draag. Ik heb in totaal 40 ringen, 50
armbanden en 35 broches.

Wat voor waarde heeft zo’n certificaat?
‘Het is op het niveau van MIT. Het enige wat we niet kunnen

Komt daar uw excentrieke kledingstijl vandaan?
‘Excentriek? Voor mij is dit normaal.’ 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

Schaatsen slijpen! Speciale actie
Studenten met een geldige studentenkaart betalen 5,- voor het
slijpen van een paar schaatsen, kijk op de site
www.backtobasicbouw.nl voor meer info.
Adres: Dieren speciaalzaak Ark van Noach, Berg en Dalseweg
212, Nijmegen-Oost.

Ga deze zomer mee naar Oost-Afrika
Heb jij zin om vrijwilligerswerk te doen met straatkinderen in
Kenia en Tanzania? Ben je tussen de 18/25 jaar oud? Bezoek
www.samen.org <http://www.samen.org/> en meld je aan voor
onze groepsreis.
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Merk
Nijmegen
In de strijd om toeristen, bedrijven en studenten proberen steden hun slag te slaan
met sappige slogans. De Keizerstad doet hier met de ‘Altijd Nijmegen’-campagne
vrolijk aan mee. Hoe worden bewoners en bezoekers naar de Waalstad gelokt?

Rapper Discipline kijkt koel in de camera. Zijn kompaan,
Rather Real, richt op de achtergrond zijn blik nonchalant
opzij. Het Nijmeegse koppel poseert voor de persfoto van
de Grote Prijs van Nederland. Het meest opvallende op het
portret is niet het houten medaillon van de jonge muzikant
of zijn Schwarzeneggeriaanse gezichtsuitdrukking, maar
zijn trui: wit, met in het midden een grote, rode N. ‘Altijd Nijmegen’, prijkt in hoofdletters onder het teken. ‘Mooi toch?’,
zegt Hans van Oerle, hoofd van de afdeling Strategie en
Programmering van de gemeente Nijmegen. ‘Die jongens
kwamen bij ons vragen of ze zo’n trui mochten hebben en
nu kan heel het land ons logo op die foto zien.’
De Nijmeegse promotiecampagne ‘Altijd Nijmegen’ is
onder andere gelanceerd om inwoners met de stad te
verbinden. Dat is in het geval van de rappers goed gelukt.
Het is een opsteker voor het Nijmeegse Platform Citymarketing, een nieuwe afdeling binnen de gemeente, die
verantwoordelijk is voor de profilering van de Keizerstad.
Tegelijkertijd met de oprichting van het platform werd het
huisstijlboekje van de stad Nijmegen uitgegeven, een lijvig
voorschrift voor het uitdragen van de campagne. De pagina’s van de glossy zijn gevuld met regels voor lettertype,
kleurgebruik en opmaak. Halverwege wordt het gebruik
van de slogan in Engels en Duits voorgedaan: ‘Always
Nijmegen’, ‘Jederzeit Nimwegen’.
Ook het logo komt aan de orde. ‘Het beeldmerk is een
gestileerde letter N die associaties oproept met miniaturen
uit de Middeleeuwen.’ Het logo dient samen met een aantal

kleurrijke strepen gebruikt te worden ‘die de historische
lagen en de veelzijdigheid van de stad vertegenwoordigen’. De lagen worden altijd als een geheel getoond,
omdat ‘het gaat om diversiteit én samenhang’. Voor de leek
klinkt dit alles als zweverig geneuzel, maar city marketing
is een vakgebied waarin steeds meer mensen hun brood
verdienen. Alleen al de gemeente Nijmegen heeft een half
miljoen in de huidige campagne gestoken. Waar komt de
fascinatie voor plaatsprofilering vandaan, wat hebben we
eraan en doet Nijmegen het goed?
Verblokkerende steden
Twee jaar geleden was de Radboud Universiteit de eerste
Nederlandse universiteit die een leerstoel city marketing instelde. De eerste bezetter hiervan werd Gert-Jan Hospers,
sociaal geograaf en auteur van vakboeken zoals Er Gaat
Niets Boven City Marketing. Tekenend voor de toegenomen
interesse in city marketing is de reactie die Hospers geeft
op een interviewaanvraag: ‘Het spijt me, ik krijg dagelijks
zo’n drie aanvragen voor interviews, het is allemaal niet
meer bij te benen.’
Waarom is het plots zo belangrijk om als stad een ijzersterk
imago te kunnen overleggen? Een van de redenen is de
toegenomen mobiliteit van de mens, waardoor het scala
aan mogelijke woonplaatsen of bestemmingen van een
stedentrip de laatste vijftig jaar exponentieel is toegenomen. Zoals ook bij gewone marketing het geval is, neemt
dan de behoefte aan profilering toe. In zijn boek komt
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Hospers met een aanvulling hierop, de ‘verblokkering’ van
Nederlandse steden. Nationale en internationale topketens
als Blokker, C&A en McDonald’s kom je heden ten dage in
iedere zichzelf respecterende stad tegen. Hospers: ‘Door
deze eenheidsworst winnen minieme details, zoals de
eerste indruk van een gebied of beelden uit de media, bij
locatiekeuze aan belang.’
Dr. Peter Pot is docent bij het European Institute for Brand
Management en geeft met zijn marketingbedrijf GO! Total
Branding advies aan bedrijven en gemeenten. Pot beaamt
de rol van toegenomen mobiliteit in de opkomst van city
marketing, maar ziet ook een andere belangrijke oorzaak.
‘Steden zijn onderling meer gaan concurreren. Er wordt
bijna letterlijk gestreden om bewoners, studenten, investeerders en overheidssubsidies.’
Oud, maar nog niet versleten
De strijd om mensen is losgebarsten. Het gevolg is een
wereldwijde marketinggolf die slogans als ‘I love NY’ en ‘Be
Berlin’ heeft voortgebracht. Ook in Nederland klinken nu
dergelijke kreten, de een geslaagder dan de ander. Het is
bijvoorbeeld de vraag hoe effectief ‘Castricum, Tissum!’ en
‘Pekela, een prima plek’ zijn. Nijmegen heeft zich bij deze
stoet aangesloten. Waar het vorig decennium werd gekenmerkt door een potpourri aan door elkaar heenlopende
promotiecampagnes is sinds 2009 bewust gekozen voor de
slogan ‘Altijd Nijmegen’. De richtlijn van deze campagne is
volgens het voortgangsdocument city marketing Nijmegen
uit 2010 ‘het verbinden van het rijke verleden van Nijmegen met het dynamische heden’. Hiermee profileert de
Keizerstad zich als oudste stad van het land.

‘Waarom zouden studenten beter
af zijn in de oudste stad dan in
Maastricht of Groningen?’

Hoe geeft de gemeente invulling aan deze strategie?
Hierin volgt zij twee zogenaamde ‘sporen’. Ten eerste
wordt het profiel van de stad ingekleurd door middel van
allerhande projecten, zoals het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis dat in de Mariënburgkapel werd gevestigd.
Hier hoorde de uitgave van de Canon van de Nijmeegse
Geschiedenis bij, met vijftig concrete punten uit de historie van de Waalstad. Deze worden in chronologische
volgorde voorgeschoteld: van de HUN-lijn tot de bijnawatersnoodramp in 1995. Dit profiel wordt aan de man
gebracht via het andere spoor: promotie. Hiervoor wordt
onder meer gebruik gemaakt van merchandise bedrukt
met het Altijd Nijmegen-logo en city dressing, de aankleding van de stad met vlaggen en banieren.

Health kies je zelf
Geslaagd of niet, Frans Boekema, hoogleraar Economische Geografie aan de RU, heeft twijfels bij de strategie
die de gemeente kiest. Hij benadrukt dat er voor een
stad vier interessante doelgroepen zijn. Dit zijn de vier
b’s: bewoners, bedrijven, bezoekers en bollebozen. ‘Als
je bezoekers wilt trekken, kun je inderdaad het oude
karakter van de stad benadrukken. Ik kan me voorstellen
dat mensen geïnteresseerd zijn in de architectonische en
geschiedkundige kenmerken van Nijmegen. De vraag is
of andere doelgroepen, zoals studenten, daar iets mee
hebben. Waarom zouden studenten beter af zijn in de
oudste stad dan in Maastricht of Groningen?’
Boekema ziet meer heil in een oudere variant van de Nijmeegse city marketing, de profilering als Health City. ‘Daarin kan Nijmegen zich goed positioneren. Je hebt de sterk
ontwikkelde gezondheidssector met het UMC St. Radboud
en bedrijven die in de gezondheidssector actief zijn. Ten
aanzien van andere steden scoort Nijmegen op dit gebied
goed.’ De hoogleraar ziet mogelijkheden om verschillende
zaken in dit kader te passen. ‘Je zou bijvoorbeeld een differentiatie kunnen maken tussen gezondheid en sport. Nijmegen heeft de Nijmeegse Vierdaagse, een internationaal
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van onze partners’, vertelt Van Oerle. ‘Het organiseren van
congressen en diners met alumni in de binnenstad kan
onze positie als kennisstad versterken. Ook bij het lustrum
van de universiteit in mei gaan we onderzoeken of de
gemeente een activiteit in de binnenstad kan organiseren.’
Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn een manier om
de projecten in Nijmegen te financieren. Van Oerle: ‘Een
bedrijf als Royal Haskoning verbindt bijvoorbeeld graag
zijn naam aan de dijkteruglegging in Lent.’
Kiezen of delen

‘Ik kan toch godsonmogelijk promotie maken voor Doornroosje
met Romeinen?’

bekend evenement. Je zou makkelijk de link kunnen leggen
tussen motoriek en sterke merken als de vierdaagse, de
Marikenloop en de Zevenheuvelenloop.’ Door de focus op
gezondheid zou ook een link gelegd kunnen worden naar
kennis, de universiteit en dus studenten.
Historie en de Molenstraat
De campagne lijkt de studiezoekende scholier inderdaad
niet of nauwelijks te bereiken. Yuri van Erp, medewerker
van Dienst Studentenzaken, bevestigt dat de RU in haar
voorlichting ‘Altijd Nijmegen’ links laat liggen. ‘Je ontkomt
er bijna niet aan om bij het introduceren van de stad een
beetje aan city marketing te doen. Wij proberen echter
alleen zaken te presenteren die voor scholieren relevant
zijn.’ Dat blijkt uit de manier waarop de stad op de site
van de studievoorlichting wordt gepresenteerd. Ingesloten tussen verhalen over de Nijmeegse poppodia en
bierketen in de Molenstraat staat een kopje ‘Oudste stad
van Nederland’ met slechts vier regels over het historisch
gezicht van Nijmegen.
Andersom maakt de gemeente graag gebruik van de universiteit. Om zich te profileren als ‘dynamische kennisstad’
wordt de RU regelmatig ingezet. ‘De universiteit is een

Het is geen toeval dat Van Oerle verwijst naar het grootschalige Waalproject. Het College van Burgemeester en
Wethouders leek zich een jaar geleden te beseffen dat
alleen het te koop lopen met de historie niet alle beoogde
doelgroepen naar de stad trekt. Zij koos er een jaar geleden voor om in de marketing meer nadruk te leggen op
het ‘moderne’ deel van het profiel: Nijmegen is niet alleen
stokoud, maar ook een dynamische stad waar veel groen,
loopsport en cultuur te vinden is. In dat kader passen projecten als de aanleg van het Waaleiland.
Op deze differentiatie kwam kritiek van niemand minder
dan Gert-Jan Hospers. Volgens hem dient een marketingstrategie te leunen op duidelijke keuzes. Ambtenaar Van
Oerle: ‘Het is inderdaad zo dat het bij city marketing is zoals
met aardbeienjam: als je het te dun over je brood uitsmeert,
heb je een droge boterham. Zonder die differentiatie kunnen wij ons werk alleen niet uitvoeren. We kunnen toch
godsonmogelijk promotie maken voor Doornroosje met
Romeinen?’
Hiermee legt Van Oerle een van de grote problemen binnen de city marketing bloot. Is het mogelijk voor steden
om alle aantrekkelijke aspecten van de plaats in een
campagne samen te vatten? ‘Jezelf positioneren betekent
ook dat je dingen moet loslaten. Dat is de crux: als je kiest
voor een merkstrategie, moet je kiezen voor een specifieke positie in de ogen van afnemers. Anders heeft de
strategie volstrekt geen zin’, aldus marketingdeskundige
Pot. ‘De positionering van Nijmegen als kennisstad snap
ik nog, dat is om studenten te trekken. Nijmegen als sportstad? Daar moet ik eigenlijk een beetje om lachen.’ Pot
wijt het gebrek aan een duidelijke keuze aan de vermenging tussen politiek en marketing. ‘Politici denken in het
algemeen met een horizon van vier jaar. Een merk vraagt
om een veel langere horizon. Denk aan Calvé of Shell. Dat
zijn merken die lang over een strategie hebben nagedacht en het precies zo uitvoeren. Gemeentes doen dat
helemaal niet: de ambitie wordt vaak helemaal niet geformuleerd en er wordt maar wat gedaan.’ ANS
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Meelopers
Iedere maand loopt ANS
een dag mee in een
wonderlijke wereld. Deze
maand: struinen langs
het strand.

Schatten
uit het
zand

Een scheepsramp is in de regel slecht nieuws. Voor jutter Jan Uitgeest vormen
van de boot gevallen goederen juist de pronkstukken in zijn collectie. ‘De politie vindt het stelen, wij noemen het jutten.’

De gure wind en ijzige temperatuur maken Texel in hartje winter
niet tot de ideale vakantiebestemming. Op het eiland zijn dan
ook weinig toeristen te vinden. Toch verwacht Jan Uitgeest (74)
morgen een stuk of zestig bezoekers in zijn museum. De jutter
trekt zijn groene overal aan alvorens hij met een ferme tred langs
zijn verzameling jutwaar loopt die zowaar vijf schuren in beslag
neemt. In een hoek van de eerste schuur staat een opblaaspop
met de modder nog aan haar opgeblazen borsten. Een roze pet
moet het veelzeggende gat in haar mond verbergen voor de
schoolkinderen die hier op excursie komen. De museumcollectie bevat naast honderden reddingsboeien en 1120 vissershandschoenen zo’n twintig miniatuurversies van de Duitse voetballer
Lucas Podolski, die Uitgeest vond tijdens het WK van 2006. ‘Een
fabrikant vervoerde dertigduizend van deze poppetjes over zee
naar Duitsland en zou ze voor 30 euro per stuk verkopen. Helaas
voor hem sloeg de betreffende container van het schip af en
spoelden de Podolski’s aan op de waddeneilanden.’
Waardevolle wandelingen
Uitgeest opent de witgeschilderde deuren van de tweede
expositieruimte in de rij houten huisjes. Het geraamte van dit
pand is gebouwd van de scheepsluiken van de boot Nautulis,
dat in 1962 voor de Texelse kust zonk. Het schuurtje staat vol
met planken en tafels waarop de relikwieën zijn uitgestald die
Uitgeest buit maakte tijdens zijn vele tochten. Doordat hij zijn
eigen bloembollenbedrijf onderhield, kon hij zelf zijn werktijden
bepalen en gaan jutten wanneer hij wilde. De andere Texelse
jutters hingen hun waar aan de tuinhekken, maar Uitgeest
bewaarde zijn gevonden spullen zodat zijn verzameling steeds
uitbreidde en het museum ontstond. Bevlogen vertelt de verzamelaar over deze expedities langs de zee. ‘Het liefst jutte ik

’s nachts. Wanneer het bijvoorbeeld van zes tot twaalf ‘s avonds
vloed was, konden we een uurtje daarna beginnen. Als je dan
vast kwam te zitten met de motor, was je tenminste verzekerd
van zakkend water. Bovendien sliep de politie ‘s nachts.’
Elk eiland kent zijn eigen strandvonder, doorgaans de burgemeester, die als taak heeft om het strand schoon te houden. De
Texelse burgemeester heeft dit uitbesteed aan vier hulpstrandvonders die elk een deel van het strand voor hun rekening
nemen. Volgens de wet mag iedereen jutten, maar waardevolle
spullen moet je naar de strandvonder brengen. Uitgeest: ‘Een
container met sloffen sigaretten leeghalen noemen wij jutten, zij
vinden het stelen.’ Deze regel weerhield hem er niet van een
kitesurfplank ter waarde van duizend euro mee te nemen. ‘Als ik
iets waardevols vind en de strandvonder komt aanlopen, laat ik
het snel uit mijn handen vallen. Ik moffel er wat zand over heen
en zeg vriendelijk gedag. Zodra hij weg is, kan ik weer verder
met mijn plankie.’
Met de strandvonders leeft de verzamelaar op gespannen
voet. Volgens Uitgeest pakken ze het werk van de jutters af. ‘Het
is een oneerlijke strijd. De strandvonders hebben als enige
toestemming voor gemotoriseerd vervoer over het strand. Bovendien krijgen zij van de gemeente te horen wanneer er een
lading overboord is geslagen en richting Texel drijft.’
Zelf houdt de sprokkelaar elke dag zijn scanner in de gaten
waarmee hij naar de informatiestroom tussen schip en wal
luistert. Schepen laten het via dit kanaal horen als zij in nood
verkeren. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van vroeger,
toen Uitgeest het in de krant moest lezen dat een boot was verongelukt. Enthousiast: ‘Met het bijbehorende AIS-systeem kun
je bovendien zien waar de schepen zich bevinden, als stipjes
op een kaart. Fantastisch!’
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Verongelukte vondsten
Uitgeest toont zijn uitgebreide verzameling aangespoelde
drankflessen, die het aantal van vijftienhonderd stuks overschrijdt. Dat veel van de flessen ook bij de Albert Heijn in het
dorp zijn te verkrijgen, doet niets af aan zijn trots. Wanneer hij
doorloopt naar een hoopje katoenen draagtassen wordt zijn toon
een stuk serieuzer. Hij wijst naar de opdruk van de tassen: een
geelwit schip. Uitgeest legt uit: ‘Daarin zaten de reddingsvesten
van het in 1987 verongelukte schip Herald of Free Enterprise. Bij
het ongeluk vonden enkele honderden passagiers hun dood.’
Naast de tassen hangt een reddingsvest. ‘Dat is gedragen door
een meisje dat omkwam tijdens een zeiltocht met haar vrienden.
De strandautoriteit had ze verboden om te gaan varen, maar de
jongeren negeerden dit bevel’, vertelt Uitgeest. ‘Ze kwamen in
een orkaan terecht en de boot klapte om. Een paar dagen later
spoelden hun lijken aan op Texel. Om meer te weten te komen
over haar dood is de familie van het meisje nog hier geweest.
Haar moeder hield het zwemvest huilend in haar armen.’
Het plastic tijdperk
Voorbeelden van ongelukken als deze zijn zeldzaam tegenwoordig, vertelt Uitgeest. ‘Schepen zijn minder kwetsbaar en
vergaan bijna nooit meer. Wanneer ze in nood verkeren schieten helikopters direct te hulp.’ Hoewel dit de meeste mensen tot
blijdschap stemt, is Uitgeest er allesbehalve gelukkig mee. Hij
komt tegenwoordig nog maar vijf keer per jaar op het strand.
Verontwaardigd fronsend met zijn grijze wenkbrauwen: ‘Bezoekers van het museum willen met mij gaan jutten, maar dat doe ik
niet meer. Moet ik van tevoren spulletjes voor ze gaan neerleggen? Op het strand ligt niets meer’. Volgens de jutter komt dat
doordat er geen deklading meer is op de schepen. De visserij

was vroeger een dienstbare sector voor zijn jutpraktijken. Waar
hij echter decennia geleden aluminium vissersdrijvers kon
verkopen voor een rijksdaalder, leveren de kunststof drijvers
van nu geen cent meer op. ‘Het plastic tijdperk’, duidt Uitgeest
het de huidige tijd aan terwijl hij wijst naar een muur vol plastic
emmertjes, schepjes en badmintonrackets.
Goud en hout
Inmiddels door de kou teruggedrongen naar de keukentafel,
denkt Uitgeest terug aan de periode voor het plastic tijdperk
onder genot van een kop koffie. ‘Lag er een lijk op het strand,
dan kwamen de Texelaars kijken: vingers met gouden ringen
werden afgesneden’, vertelt Uitgeest. Schipperslui droegen
altijd dure sieraden. Wanneer ze bij een storm omkwamen en
ergens aanspoelden, was het de taak van de gemeente om
hen te begraven. Met de gouden ringetjes die de schippers in
hun oren droegen, werd hun begrafenis betaald. ‘Die knaapjes
van tegenwoordig hebben ook van die ringetjes, maar als ze
zouden weten waar die toen toe dienden, zouden ze die direct
weer uitdoen’, bromt Uitgeest.
Een ander geliefd jutwaar is stuwhout. ‘Daarmee werden
vroeger de kisten en kratten vastgemaakt aan het schip. Na het
lossen werd het hout in de zee gegooid. Van dat aangespoelde
hout zijn hele schuren gebouwd.’ Zelf heeft hij ook zijn halve
interieur aan het stuwhout te danken. Tussen twee menshoge,
geroeste motorschroeven staat een hutje dat Uitgeest afgelopen
zomer bouwde van gejutte balken en 240 meter touw. De functie van dit onderkomen staat nog niet vast. De Texelaar grapt:
‘Aan de andere kant van het eiland kun je schaapjes aaien voor
vijf euro. Misschien doe ik hier wel: vrouwtje aaien, 25 euro.’
ANS

Universitaire Studentenraad
Schrijfcentrum
Het Academisch Schrijfcentrum is
gered! Onlangs stuurde de USR samen
met de OR een brief die opriep tot
behoud van het ASN, nadat het CvB
een jaar geleden had besloten de
subsidie in te trekken. Na acties van
studenten, docenten en het ASN zelf,
is er nu een oplossing gevonden voor
2013. Komend jaar wordt besloten
wat er vanaf 1 januari 2014 met de
financiering van het schrijfcentrum
gaat gebeuren.

Notities in Osiris openbaar!
De RU is bezig met een digitaliseringsslag. Het dossier van alle studenten wordt tegenwoordig bijgehouden in Osiris. Hierin kunnen studenten adresgegevens, behaalde cijfers, vakinschrijvingen en andere
gegevens inzien. Studieadviseurs maken ook aantekeningen in Osiris,
maar deze zijn niet direct door de student te zien in het programma.
In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat je dit dossier
moet kunnen inzien. Toch zijn studieadviseurs er geen voorstander
van om alle aantekeningen direct inzichtelijk te maken in Osiris
omdat bepaalde informatie gevoelig kan liggen bij de student. Ook
kan het zijn dat directe inzage in bepaalde notities de begeleiding
niet ten goede kan komen. Na overleg met de studieadviseurs heeft
de GV de suggestie om een onderscheid te maken tussen werkaantekeningen en dossieraantekeningen overgenomen. Deze laatste staan
direct inzichtelijk op Osiris, en de werkaantekeningen kunnen door de
student worden opgevraagd bij de studieadviseur. Op deze manier zijn
alle gegevens toegankelijk voor de student, maar kunnen bepaalde
gegevens eventueel met de studieadviseur samen bekeken worden, en
kan hierbij ook uitleg gegeven worden. Het college sloot zich aan bij
deze werkwijze, en de aanpassingen zullen gedaan worden.
Elk student heeft het recht om zijn of haar dossier op te vragen.
Mocht je inzicht willen krijgen in het dossier dat de RU over jou bijhoudt, dan kun je deze opvragen bij Dienst Studentenzaken.

(Advertentie)

Restauratieve voorzieningen
Onlangs is de USR begonnen met
het inventariseren van de meningen
van studenten over prijs, kwaliteit en
diversiteit van de restauratieve voorzieningen. De enquête is sindsdien al
door veel studenten ingevuld, maar de
USR is nog steeds érg benieuwd naar
de verbeterpunten van o.a. de Refter.
Deze enquête is te vinden op onze
website: www.numedezeggenschap.nl.
Vul jij hem ook in?

Boetes tentameninschrijving
Te laat inschrijven voor je tentamen
kost geld. De boete die hiervoor
betaald moet worden is op iedere
faculteit anders. De USR heeft hier
vragen over gesteld aan het CvB, waarbij o.a. bleek dat het CvB vindt dat de
geïnde boetes moeten terugvloeien
naar het onderwijs. Ook mogen boetes
‘niet onevenredig hoog’ zijn. Toch zijn
er geen toezeggingen gedaan op dit
gebied, dus de USR blijft hier kritisch
naar kijken.
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: in vier dagen je kerstkilo’s kwijt

Dieet: Bijbeldieet
Wat: onbewerkt, onbespoten en
onbevlekt
Hoe: graatmager aan het kruis
Gewichtsafname: 2,5 kilogram

Dieet: eierdieet
Wat: heel veel eieren
Hoe: koken, bakken of drinken
Gewichtsafname: 3 kilogram

Dieet: sherrydieet
Wat: halve porties en veel sherry
Hoe: katjelam op de campus
Gewichtsafname: 4 kilogram

‘Gelukkig mag ik bidden
tegen de honger’, aldus
het naar koffie en chips
snakkende proefkonijn.
Door het slopende
cafeïnegebrek en een
schrijnend tekort aan
zout is de proefpersoon
niet langer in staat om
zich over het dieet te
beklagen, laat staan om Jezus te
verzoeken iets van zijn gewicht mee
naar boven te nemen. De dieetvolger
mag volgens het Bijbelse lijnen alles
eten wat in het heilige boek staat
beschreven. Naast de hele versafdeling bij de Appie mogen ook granen,
vis en noten onbeperkt worden
genuttigd. Het obligate ochtend- en
avondgebed om het gewichtsverlies
te bevorderen is voor de atheïst in
kwestie te veel moeite. Ondanks
deze nalatigheid in zijn gebeden blijft
de apocalyps uit. Door zijn zedige
eetgedrag valt de eet-evangelist
de nodige kilo’s af waardoor het
bereikte resultaat boven verwachting
positief uitpakt.

Tot grote opluchting van
het testpanel laat de
eiervreter in kwestie vier
dagen lang geen enkele rotte-eierscheet. Een
knappe prestatie, gezien
de twintig stuks die hij in
de korte tijd naar binnen werkt. Vanwege hun
vetverbrandende eigenschap vormen eieren het hoofdbestanddeel van het dieet en worden
ze in groten getale ingeslagen. De
overdosis eieren zorgt er overigens
voor dat de proefpersoon alleen nog
konijnenkeutels legt. Naast deze
anale frustratie heeft dit dieet een
ander vreemd effect. De proefpersoon ziet in werkelijk alle hoofden
en andere ronden vormen zijn ovale
dieetonderwerp en is niet te stoppen
in zijn flauwe eiergrappen. Niemand
rept over de grotere kans op hart- en
vaatziekten door de cholesterol-boost
van dit dieet.

De dag beginnen met een
paar neuten klinkt veel
studenten als muziek in
de oren. Het doel van het
sherrydieet is om minder
calorieën binnen te krijgen.
De werkwijze is simpel:
halveer je maaltijden en vul
ze aan met het goudbruine
drankje. Zodoende vormen
een halve boterham en een shotje het
voorgeschreven ontbijt. Vrolijk, maar
enigszins wankel weet de proefpersoon zich van college naar college
te verplaatsen. Verontwaardigde en
vragende blikken richten zich op de
fles alcohol die steevast op de tafel
staat en afkeurend gemompel volgt:
‘Wie drinkt er nou overdag?’ Op de
negatieve aandacht en het openbare
dronkenschap na is dit dieet ideaal.
Een excuus om te drinken is immers
altijd welkom.
ANS

Kijk voor nog drie razendsnelle diëten op ANS-online.nl
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‘Ik wil geen afstandelijkheid creëren
met mijn muziek’
Na haar debuutalbum en drie clubtours stort ze zich op een theatertour. Singer-songwriter Eefje de Visser heeft die drukte nodig. ‘Als ik geen structuur
heb, word ik lusteloos.’

‘O ja, sorry. De chaos enzo’, verontschuldigt Eefje de
Visser (26) zich. Drie kwartier geleden zou ze in gesprek gaan met ANS. Doordat er veel meer exemplaren
van de single De Stad worden verkocht dan verwacht,
is ze druk in de weer met schaar en lijm. Ze beplakt de
verkochte singles met een uitgeknipt werkje, zodat ze
uitgeklapt verworden tot het silhouet van een stad. Zij
is de enige die het kunstwerk in elkaar kan knutselen.
Ook voor haar muziek is het typerend: vernuftig in elkaar gezette popliedjes in het Nederlands met grappige teksten waar de vinger niet op kan worden gelegd.
Dat haar liedjes in de smaak vallen, is wel duidelijk.
Vandaag speelt ze twee keer voor een bomvolle zaal
in LUX in het kader van haar theatertour, maar het succes reikt verder. Na het winnen van de Grote Prijs van
Nederland in 2009 werd haar album De Koek in 2011
met veel lof ontvangen. Wat volgde was een zomer vol
festivals, met als hoogtepunt Lowlands. Ongeacht haar
prille carrière en het feit dat ze in een van de kleine
tenten stond, verkocht de cd van de singer-songwriter
het best van alle Nederlandse artiesten op het festival.
Ondanks die ontwikkelingen blijft ze een warhoofd. ‘Ik
heb geleerd om hard te werken, maar ben nog steeds
een enorme chaoot.’
Lanterfanten
Haar succes is niet vanzelfsprekend: Eefje was laks, podiumschuw en zingt in haar moedertaal, een zeldzaamheid in haar genre. ‘Bij mijn studie (de Rockacademie
in Tilburg, red.) was ik aan het lanterfanten. Daarnaast
was het mijn ambitie om liedjes voor anderen te
schrijven, niet om zelf op de voorgrond te staan. Ik zag
bescheidenheid als iets goeds.’

Met het winnen van de Grote Prijs werd verandering
noodzakelijk. Eindelijk besloot ze knopen door te
hakken. Ze stopte met studeren, vond een manager
en dook de studio in. Haar geluid transformeerde van
schuchter solo naar muziek met band, terwijl de intimiteit nog steeds aanwezig is. Samen met de muziek
kreeg ook haar persoonlijkheid een andere vorm. ‘Ik
ben heel anders tegen het leven aan gaan kijken. Waar
ik eerst dromerig, zweverig en naïef was, ben ik nu een
stuk serieuzer en heb meer passie voor wat ik doe.
Door het succes raakte ik meer begeesterd en scherper. Ik durf meer en ben in alle opzichten beter.’

‘Door het succes raakte ik
meer begeesterd en scherper.
Ik durf meer en ben in alle opzichten beter’
‘Ik moet bezig blijven’
Toch blijft Eefje gevoelig voor chaos, doordat ze veel
vrije tijd heeft. Met de huidige theatertour doet ze drie
optredens per week, de rest van de tijd is ze thuis.
‘Op veel momenten is het hard werken en dat vind ik
supervet, want dan ben je achter elkaar door aan het
optreden op allerlei festivals. Nu is er een heel rustige
periode waarin je geen structuur hebt. Aan de ene kant
is dat goed, want je hebt het nodig om bijvoorbeeld
nieuwe liedjes te schrijven, maar dat doe je niet elke
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dag. Het is alsof je een lange vakantie hebt, waarbij
je op een gegeven moment niet zoveel voldoening uit
je dag haalt. Ik moet bezig blijven, want daar krijg ik
energie van. Doe ik dat niet, dan word ik lusteloos.’
Volkomen andere opdrachten zijn een welkome afleiding als er minder optredens zijn. Zo componeerde
Eefje alle muziek voor het toneelstuk My First Suicide,
over een jongen die zelfmoord als doel van zijn leven
beschouwt. ‘Ik vind de regisseuse Sarah Moeremans
erg goed en fris, dus deze opdracht wilde ik graag
aannemen. Mijn eigen carrière heeft echter voorrang,
die mag daar niet onder lijden.’

‘Sommige van mijn liedjes ben
ik gewoon zat. Ik druk ze weg
als ze voorbij komen op de
afspeellijst van iTunes’

De koek is op
Juist die carrière profiteert van nieuw ontwikkelde
concepten. Waar je zou verwachten dat na drie
clubtours de rek wel uit het De Koek is en het tijd is
voor een nieuw album, had Eefje nog niet genoeg van
optreden. Het gevolg is de huidige theatertour. ‘Veel
van mijn liedjes passen ook goed in het theater en het
is gaaf dat je met het decor kunt spelen, waarmee je
veel sfeer kunt creëren. Eigenlijk was het dus een heel
logische stap.’
Wat opvalt is dat in het theater lange, haast psychedelische stukken de boventoon voeren en er veel aandacht
is voor licht. Dat, samen met het feit dat een band haar
vergezelt, maakt dat er nogal een contrast is tussen
Eefje de Visser live en Eefje de Visser op het album. In
het tweede geval zijn de nummers namelijk vooral kort,
klein en rustig. Op de vraag hoe dat komt wijst Eefje
op het gevoel met de muziek en de ontwikkeling van
smaak. ‘Sommige liedjes ben ik gewoon zat. Ik druk ze
weg als ze voorbij komen op de afspeellijst van iTunes.

Diarium van een Dorpshomo
P. 25

diarium van een
dorpshomo
Hoewel ik mezelf lang voor de gek heb gehouden, vermoedde ik uiteraard al jaren dat er ìets was wat me aantrok in het
mannelijke geslacht. Er waren kleine signalen, zoals mijn
vreemde fascinatie voor de vriendjes van al mijn vrouwelijke
oppassers (die ik er als kind blijkbaar nogal doorheen joeg).
Of het feit dat ik altijd achter de jongens aanging tijdens een
spelletje dat we collectief de pakkende titel ‘Groep 6 pakt
groep 5’ meegaven. En laten we over mijn opvallende knuffelgedrag met mijn vriendjes voor het gemak nog maar even
zwijgen. ‘Helaas’ werden de signalen steeds sterker en was
daar, pardoes, mijn eerste tennisleraar. Achteraf gezien was
hij de spreekwoordelijke druppel.
Aangezien er in MK bar weinig viel te beleven, ging iedereen
vroeg of laat op tennis. Ik was net 9 toen ik de baan, samen
met mijn buurjongetje, voor het eerst betrad. De geruchten
over de knappe, charmante importleraar waren ook mij ter
ore gekomen en toen ik hem eindelijk in het vizier kreeg,
begreep ik direct waar al die middelbare vrouwen het in de
supermarkt over hadden. Zijn lach was verblindend, zijn
fysiek was Romeins en zijn praatjes waren sympathiek,
oprecht en liefdevol. Ik was om.

Een aantal zijn vier jaar geleden geschreven, maar
sinds die tijd ben ik zo veranderd dat ik bij die liedjes
niets meer voel. Op een gegeven moment weet je niet
meer wat je zingt en is het puur muzikaal geworden.
Het spelen met de band veranderde bovendien haar
smaak en dus haar nummers. ‘Ik heb meer interesse
gekregen voor instrumentele stukken en dit wil ik de
ruimte geven op het podium.’
Die emotionele lading moet terugkomen op de tweede
plaat. Hoe gaat die precies klinken? ‘Er moet meer één
geluid op komen. Op De Koek variëren de liedjes veel.’
Aan de Nederlandse taal houdt ze wel vast, want naar
eigen zeggen scoort ze daarmee. ‘Het is een deel van
het succes wat ik nu heb. Als ik Engelstalig heel goed
was geweest, dan was dat minder opgevallen.’
Ook blijft ze bij intieme muziek. ‘Ik wil geen afstandelijkheid creëren met mijn muziek. Dat kan wel hoor, ik
houd heel erg van Lykke Li een dat soort hipsterbandjes, maar dat wil ik zelf niet maken.’ ANS

Ofschoon ik de backhand binnen twee lessen onder de knie
had, bleef ik maar klunzen om zijn aandacht te trekken. Met
succes. Zijn grote, stoere lichaam schaarde zich doelbewust
achter het mijne en pakte mijn armen immer stevig vast. Met
precisie en devotie begeleidde hij mij, als in een moderne
dans, en samen schetsten we betoverende, wilde figuren in
de lucht. En dat minstens vier keer per uur. De spanning en
angst deden me telkens weer sidderen en zinderen, maar ik
ging geen enkele mogelijkheid tot fysiek contact uit de weg.
Iedere omhelzing gaf immers geboorte aan een behaaglijke, heerlijke sensatie, in lichaam èn geest. Dit gevoel van
geborgenheid, dat hij mij onbewust en in overvloed schonk,
blijkt in retrospectief ‘gewoon’ een vrucht van mijn ontluikende seksualiteit. Hoe speciaal ik me in zijn armen ook
voelde, in feite was ik vooral een klein, geil kind.
Ik rouwde hevig en in stilte toen hij op een dag, onaangekondigd, niet meer terugkeerde naar onze tennisbaan. Zijn
vervanger, een vieze en harige Italiaan, intensiveerde dit
verlies hevig, omdat de beste man zich enkel bekommerde
om zijn vrouwelijke ‘studenten’. Hij had ze het liefst zwaarlijvig en timide, zodat hij ze kon traumatiseren met kreten als
‘vette ham!’ en ‘dik wijf!’. Mij zag hij dientengevolge amper
staan, waardoor ik naar ieder lichamelijk en emotioneel
contact kon fluiten. Enkele maanden later verliet ik de club,
ik vond er geen zak meer aan.

Het issue Tekst: Cecile Vermaas en Yurre Wieken/ Illustratie: Alex Kup
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het issue
In deze rubriek staat iedere
maand een ander issue
centraal, waarover de meningen sterk zijn verdeeld.
Deze maand: prijsvechten
met pillen

Medicinale
machtsstrijd
De farmaceutische industrie kampt met een imagoprobleem. ‘Je kunt haast beter voor
de wapenindustrie gaan werken’, stelde hoogleraar farmacologie Adam Cohen in een
interview met de Volkskrant. De druk om nieuwe medicijnen op de markt te brengen en
snel winst te maken zou ervoor zorgen dat nieuwe zogenaamde wondermiddelen niet
voldoende gecontroleerd worden. Een ander punt van zorg is de dreiging dat medicijnen
onbetaalbaar worden. Bedrijven claimen een hoge prijs te moeten handhaven wegens de
productiekosten, maar door gebrek aan transparantie is dit niet te verifiëren. Ook zouden
alleen westerlingen toegang hebben tot de medicijnen. Door de hoge patentprijzen kunnen veel arme landen zich de geneesmiddelen namelijk niet veroorloven. De farmaceutische industrie lijkt hierdoor puur uit te zijn op winstbejag.
Op het eerste gezicht lijkt de overheid een goed alternatief. Zij wordt niet gedreven door
marktaandelen en kwartaalcijfers, maar door het publieke belang. Critici stellen echter
dat de ambtelijke bureaucratie nooit het innovatievermogen van het bedrijfsleven kan
evenaren. Daarnaast blijkt uit de onrust over de medicatie voor de ziekte van Pompe en
Fabry dat ook de overheid bereid is uit winstoverwegingen de bekostiging van belangrijke medicijnen te schrappen.
Is de ontwikkeling en productie van medicijnen veilig in handen van de vrije markt of
moet de overheid het heft in handen nemen?

De stelling van deze maand: de farmaceutische industrie moet worden genationaliseerd
Jan Smits, voorzitter van de KNMP, de brancheorganisatie voor apothekers
‘De ervaring leert dat nationalisatie niet leidt tot de
ontwikkeling van betere medicijnen. De ontwikkeling van
medicijnen is kostbaar, het is maar de vraag of overheden dergelijke investeringen kunnen en willen doen. Er
gaan jaren van onderzoek en ontwikkeling voorbij voordat een medicijn op de markt kan worden gebracht. In
tegenstelling tot de overheid kan de vrije markt prikkels
tot innoveren geven.
‘In de vrije markt hebben overheden en zorgverzekeraars
al allerlei methoden ontwikkeld om de prijzen van medicijnen in te perken. Een farmaceutisch bedrijf krijgt tien
jaar de tijd om uit de kosten te komen en winst te maken,
waarna het middel mag worden nagemaakt. De nagemaakte producten worden tegen een veel lagere prijs op
de markt gebracht.
‘Bovendien is de toepassing van geneesmiddelen niet
gebonden aan de Nederlandse grenzen. Als Nederland de
geneesmiddelenindustrie nationaliseert prijzen wij onszelf
uit de internationale markt. Het lijkt me dus niet verstandig
om de farmaceutische industrie te nationaliseren.
Ruimte voor verbetering is er nog wel. Apothekers zijn onafhankelijke geneesmiddelenspecialisten en kunnen veel
beter worden ingezet om doelmatig en efficiënt medicijngebruik te stimuleren en te begeleiden.’

Paul Smits, hoogleraar farmacologie van het UMC
St. Radboud
‘Hoewel het nationaliseren van de volledige bedrijfstak zeker enkele voordelen heeft, zal de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen er trager door verlopen.
De commerciële drijfveer en onderlinge competitie binnen
het bedrijfsleven zijn toch belangrijk voor de snelheid en
slagvaardigheid van het proces. Als er ambtenaren verantwoordelijk voor worden gemaakt gaat die prikkel verloren.
‘Er wordt al meer samengewerkt door overheid en bedrijfsleven bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De
regering stimuleert bijvoorbeeld private-public partnerships waarin bedrijven en universiteiten samenwerken om
medicijnen te ontwikkelen. Vanuit de universiteiten ontstaan
ook steeds meer kleine bedrijfjes voor medicijnontwikkeling. Verder geeft de overheid extra geld uit om ‘weesmedicijnen’ te laten ontwikkelen. Dit zijn medicijnen voor zeer
kleine groepen patiënten die de industrie uit winstoverwegingen zelf niet zou ontwikkelen.
‘De overheid heeft nu een sturende rol, dat is beter dan volledige nationalisatie. Er mag wel meer controle op de industrie
en samenwerking met universiteiten zijn. Nu bestaat al een
indirect sturingsmechanisme, bijvoorbeeld bij de vergoeding en betaling van bepaalde geneesmiddelen. Te dure
middelen worden niet in het vergoedingssysteem opgenomen, waardoor de industrie alleen kosten en geen baten
heeft. Zo zorgt de overheid ervoor dat de prijzen dalen. ‘
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Henk van Gerven, woordvoerder Zorg voor de SP
in de Tweede Kamer
‘De SP neemt een tussenpositie in: de overheid moet
goed reguleren, maar nationaliseren is niet nodig.
Bedrijven mogen zelf bepalen welke medicijnen ze
produceren, dat hoort bij vrij ondernemerschap. Wel zijn
er een aantal zaken die gereguleerd moeten worden. De
farmaceutische industrie geeft momenteel meer geld uit
aan reclame dan aan onderzoek en ontwikkeling. Maar
liefst twintig procent van de uitgaven van de industrie
gaat naar promotie.
Daarnaast zijn de prijzen veel te hoog. Momenteel ligt
Nederland op dit gebied boven het gemiddelde van de
omringende landen, we moeten ervoor zorgen dat we
een stuk lager wordt. Deze noodzaak tot verandering is
echter geen reden om te nationaliseren. Veel geneesmiddelen worden ontwikkeld op universiteiten, daarom
moet er meer geld worden geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek.
Er is tevens een scherpe kwaliteitscontrole. Als een middel is toegestaan volgens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) of de Zorgverzekeringswet (ZVW)
mag je ervan uitgaan dat het productieproces goed is
verlopen. De vraag is of de autoriteiten die toestemming
verlenen voor het op de markt brengen van een nieuw
medicijn hun werk goed doen.’ ANS

In 2011 gaf de Nederlandse overheid
5,6 miljard euro uit aan subsidies
voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dit is negen procent van de
totale zorguitgaven.

In 2009 werd becijferd dat er in Nederland per jaar gemiddeld 341
euro per inwoner werd uitgegeven aan geneesmiddelen.

Volgens farmaceutische bedrijven
kost het ontwikkelen van een geneesmiddel tussen de 1,5 en 3,5 miljard euro.

Kijk voor meer
reacties 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 Archipelstraat.

Vlnr: Judith, Stéphanie, Hendrieke en Maddie.
Nog voordat het huis met de blauwe voordeur in de Koolemans Beynenstraat te zien is, is de jazzmuziek van eerstejaars
Sociologie Hendrieke (21) al te horen. ‘De buurvrouw heeft
pas twee keer geklaagd’, roept ze boven de opzwepende
klanken uit. Ook zonder zwoele jazz is het een drukte van jewelste in huis: hier wonen louter dames en die willen allemaal
hun zegje doen. Het eerste discussiepunt is de benoeming
van de ‘kookbaas’. De stilste van het stel, Stéphanie (21), vierdejaars Biomedische Wetenschappen krijgt de leiding over de
Mexicaanse wraps op haar bordje geschoven. Ondertussen
presenteert Maddie (23) de nagenoeg lege ‘stalk-kalender’.
‘Hier staat wat wij de hele dag doen, niets dus’, lacht de derdejaars Algemene Cultuurwetenschappen.
Met haar mond nog vol richt Maddie haar besmeurde salsasausvinger op alle creatieve uitspattingen in de kamer. Uit de
wandversieringen blijkt vooral een obsessie met de Eiffeltoren.
‘Die vogel op de vensterbank is wel echte kunst’, vertelt de
cultuurfreak trots. Hendrieke wordt dorstig van al dit gekakel,
dus verschijnen er snel twee literflessen wijn op tafel. ‘Ik heb
trouwens net geleerd dat je van alcohol creatief wordt. Net als
van bossen. En van blauw’, vertelt masterstudent Psychologie
Judith (21). Deze nieuwverworven kennis lijkt te kloppen,

gezien de onderwerpen die de revue passeren. Een hevige
discussie over de definitie van een ‘restje’ komt op gang en
ook over het nut van een opbergdoos voor je banaan verschillen de meningen. Stéphanie verdedigt de bananendoos stellig:
‘Zonder een beschermhoes splasht de banaan in mijn tas en
heb ik overal smurrie.’ Maddie weet op haar beurt in ieder
geval zeker dat je een banaan niet in het openbaar mag eten
en vooral niet in het bijzijn van een kerel. ‘Als je dan oogcontact maakt, krijg je meteen zo’n geile blik toegeworpen’, zegt
ze veelbetekenend.
Degene die naar hartenlust de geile blikken beantwoordt, kan
volgens de rest alleen ‘krullenbol’ Hendrieke zijn, de enige
vrijgezel in het huis. Judith stelt dat wisselende contacten
eerder haar expertise zijn. ‘Elke even week heb ik een nieuwe
scharrel in bed liggen. In de oneven weken mag mijn vriend
zich melden’, lacht ze. ‘Dat was maar een grapje’, merkt ze
daarna droogjes op.
Waar relationele perikelen in andere studentenhuizen zouden
kunnen leiden tot serieuze gesprekken, voelt dit kippenhok
daar niets voor. Maddie hoeft haar ei in ieder geval niet kwijt:
‘Ik doe een alfastudie, dus ik hoef niet na te denken. Alleen te
gissen.’ Dat belooft veel goeds voor de kennisvragen. ANS
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Beeldend vermogen
Creatief geworden door de wijn besluiten de dames de
evolutie uit te beelden. Judith is een amfibie, ‘want dat rijmt
op psychologie’. Stéphanie weet precies hoe een aap er
moleculair uitziet, Hendriekes krullen kwalificeren haar voor
de rol van Neanderthaler en Maddie is kunstliefhebber en
dus Rodins Denker.
De kekke foto van de ver doorgeëvolueerde dames is zonder
onderschrift niet te begrijpen. Dit onbegrip wordt overschaduwd door het goede gebruik van attributen zoals de pruiken
en snorkel. Ze slepen maar liefst vier cameraatjes in de wacht.

Kennisvragen
Naar wie is jullie straat vernoemd?
Stéphanie: ‘Koolemans Beynen was een zeevaarder, geboren in 1852 en hij is gestorven op Borneo.’
Maddie: ‘En hij had een boot.’
Laurens Rijnhart Koolemans Beynen dobberde inderdaad
heldhaftig rond op zee, terwijl zijn twee broers de kazernes
naast het huis van de dames ontwierpen. De drie familieleden
worden allen goedgerekend. Het opdreunen van Wikipediafeitjes levert een eerste breintje op.
Wat is de diameter van het Keizer Karelplein?
Hendrieke: ‘In meters of in kilometers?’
Judith: ‘Vanaf de kant naar het midden zijn er vier rijbanen.
10 meter per rijbaan, dus 40 meter.’
Stéphanie: ‘Met het fietspad nog 10 meter erbij, dus 50.’
De dames onderschatten de grootte van het bekende verkeersplein nogal. Daarbij bevinden deze intellectuelen zich
kennelijk nooit tussen de junkies die in het parkje op het Keizer Karelplein bivakkeren. Hierdoor vergeten ze dit natuurlijk
schoon in hun antwoord mee te nemen. Het viertal eindigt
ongeveer 100 meter van het juiste antwoord.
Elk jaar wordt er veel illegaal vuurwerk in beslag
genomen. Hoeveel kilo was dat in 2011?
Hendrieke: ‘Een stuk of vijfduizend?’
Judith: ‘Nee joh, echt niet zoveel. Alleen de Chinezen kopen
illegaal vuurwerk. Ik denk maar vierhonderd. Wat moeten

ze met zoveel vuurwerk doen dan?’
Stéphanie: ‘Afsteken.’
Maddie: ‘Ik denk honderdduizend.’
Stéphanie: ‘Laten we vijftienduizend doen.’
De meiden hadden beter naar de wijze woorden van Maddie
kunnen luisteren. Het knallende antwoord is 98.853,88 kilogram.
Hoeveel koprollen moet je vanuit hier maken om bij
Café Eten en Drinken hier om de hoek te komen?
Stéphanie staat spontaan op om een koprol te maken. ‘Twee
meter’, roept ze vanuit de gang.
Judith: ‘Ik denk dat de weg naar het café honderd meter is.’
Maddie: ‘Met correctie 56.’
Hoewel de afstand eigenlijk 170 meter is en het aantal koprollen dus 85, verdienen de dames door fysieke inspanning en
een plotseling verkregen rekenkundig vermogen toch een
volledig breintje.
Hoeveel calorieën zitten er in een oliebol van honderd gram?
Judith: ‘Maddie weet dit, zij is de bakexpert.’
Maddie: ‘Ik denk 340.’
Stéphanie: ‘Met of zonder krenten?’
Judith: ‘Je krijgt er dunne poep van.’
Hendrieke: ‘Weet je dat uit ervaring?’
De vrees dat ze in de decembermaand teveel calorieën naar
binnen hebben gewerkt zit de vrouwen in de weg. Angst blijkt
een slechte raadgever: de onschuldige nieuwjaarssnack bevat
slechts 263 calorieën. Voor Judith doet dit er niet toe, aangezien de oliebol haar lichaam toch snel in liquide vorm verlaat.
ANS

Klopt als een bus?
Ondanks een poging tot goede voorbereiding en het gerol
in de gang scoren de dames slechts twee breintjes. Wellicht
zouden ze de felle discussies en de filosofische neigingen in de
toekomst beter kunnen vervangen door een potje Triviant om
daadwerkelijk wat kennis op te doen.
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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

Elke maandag Lunchmeditatie en Huiskamer
Elke dinsdag Huiskamer
Elke woensdag Taizéviering en Meat and eat
De Huiskamer is open vanaf 16.00 uur.
Aanmelden voor mee eten via
Facebookpagina studentenhuiskamer.
www.ru.nl/studentenkerk
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CRYPTO

Nadat we een maand lang oliebollen, pepernoten en chocoladeletters hebben gegeten, heeft ons lichaam
er genoeg van. Met pijn en moeite slepen we onszelf naar de Eerste Hulp. Crypto mee naar de diagnose.

Horizontaal
2. Het is voorbij met de strijd op je huid (7), 4. Het korte meer bij Amsterdam is de baas van de bevruchting (8), 5. Engelse kunst verslijt onder het genot
van een zomers drankje (7), 10. In het voorportaal stond een schrijver van deze crypto voor haar vaderland (12), 11. Die dunne beroemdheid is heel
schoon (7), 12. Het lege tijdperk van de Engelse stropdas maakte hem beter (8), 15. Zijn bot werd zonder toestemming ingenomen (9), 16. Van een afstand was het niet warm bij de kerstboom (9), 18. Nog een keer die tekenfilm (10), 19. Deze slee van de omgedraaide heilige werkt in het ziekenhuis (4).
Verticaal
1. Hij kon niet zien dat de vriend van Fred chocopasta op zijn ledemaat smeerde (10), 3. Hij is voorstander van het zaadrijke land (8), 6. De
heilige doet hier met een zedelijke houding zijn boodschappen, want hij luistert naar zijn hart (11), 7. Dit vrouwelijke tijdschrift wordt gerookt door
oude mannetjes (7), 8. Door de inspringing kan de Oost-Europeaan zijn iPad gebruiken als medicijn (6), 9. Niet dichtbij staat hij onder invloed
van een Chinese dynastie (10), 11. De ridder beschermt hiermee zijn hals tegen een pestkop (11), 13. Het Chinese eten wordt in een seconde
opgeborgen in een kast (7), 14. De verkeerde koe erfde chromosomen en deze foto’s (7), 17. Dit sukkeltje liep mank naar de oranje bank (8).
OPLOSSING crypto December-ans
Horizontaal: 3. Aardbeving, 6. Aanslag,7. Marsmannetjes, 9. Catastrofe, 11. Gammaflits, 13.
Wereldoorlog, 15. Komeet, 16. Broeikaseffect, 17.
Tornado, 18. IJstijd, 19. Hittegolf.
Verticaal: 1. Overstroming , 2. Mayakalender, 4.
Bosbrand, 5. Fijnstof, 8. Yellowstone, 10. Pandemie, 12. Atoombom, 14) Oliecrisis, 15) Kernramp.
winnaaR
Winnaar van de vorige crypto is David Mokveld. Deze maand geeft
ANS twee keer twee kaartjes weg voor de dansvoorstelling ‘La
Commedia - the best of’ van Emio Greco, georganiseerd door Keizer

Karel Podia. Stuur je oplossing voor 14 januari onder vermelding van
naam en telefoonnummer naar redactie@ans-online.nl en maak kans
op een gratis, cultureel verantwoorde avond.

www.ans-online.nl. Tekst: De redactie / colofon
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Tekst: Kiki Kolman en Laurie de Zwart
Foto: Elise Talsma

Wie: Suzan (19), tweedejaars Psychologie
Wat: snijden in hart en nieren
Waar: Slagerij Wim Coenen aan de Fransestraat

Werk je graag met dieren?
‘Iedereen denkt dat je een koe voor je hebt hangen, maar het vlees waar ik
mee werk lijkt niet meer op een dier. Als je ’s avonds een lapje in de pan legt
zie je net veel als ik bij de slagerij. De bloederige vooroordelen over werken

Wat voor vlees hebben we in de kuip?

tussen de karkassen kloppen gelukkig niet.’

‘Als een echte student ben ik vaak in Café de Fuik te vinden om samen met
mijn huisgenoten appeltaartjes achterover te slaan. Om dit te bekostigen

Ga jij voor het vleselijke of het geestelijke?

werk ik op zaterdagen bij een slagerij, waar ik de meeste tijd kwijt ben met

‘Het geestelijke. Als studente Psychologie ben ik sowieso al geïnteresseerd

het verpakken van vlees voor klanten. Daarnaast draai ik worsten, paneer ik

in menselijk gedrag. Ik vind het leuk om de mensen te observeren, ook ‘s

schnitzels en maak ik slavinken.

avonds in de kroeg.

‘Hoewel veel mensen dit een raar baantje vinden, ben ik hier bewust naar

‘Tijdens het werken vind ik het contact met collega’s en klanten het leukst.

op zoek gegaan. Een vriendin van mij werkt bij een vleeshouwer en vertelde

Op zaterdag is het hele team al eerder aanwezig om met zijn allen koffie te

daar heel enthousiast over. Via het internet vond ik een vacature voor een

drinken voordat we met ons snijwerk beginnen.’

weekendhulp bij de slager om de hoek en nu help ik wekelijks kopers bij het
uitkiezen van vleeswaar.’

Wanneer ben jij voor het laatst in de pan gehakt?
‘Laatst viel ik van de trap in mijn studentenhuis en voelde me toen aardig door

Neem je je werk mee naar huis?

elkaar gehusseld. We hebben hoge, steile trappen. Als je valt, dan val je hard.

‘Het kwaliteitsvlees dat wij verkopen kost iets meer dan mijn magere

Mijn sollicitatie moest toentertijd worden verzet, maar gelukkig heeft de slager

studentenbudget toelaat. Het liefst heb ik gewoon goedkopere kipfilet uit de

me dat vergeven.’

supermarkt met wat rijst.’
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