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commentaar
ANS sloot deze maand de ogen. Letterlijk. Een van onze
redacteuren ging een dag lang blind over de campus. In een
tocht van college, door de Refter, naar de UB en weer terug
met de Heyendaalshuttle liep zij tegen een aantal problemen
aan.
Op de RU lopen meerdere blinde studenten rond. Ondanks
hun beperking gaan zij gewoon naar colleges, sporten ze en
gaan ze zelfs naar de kroeg. Dit is een hele prestatie als je
bedenkt dat je zonder zicht niet simpelweg een boek uit de
UB-archieven kunt trekken, niks van een computerscherm
kan lezen en geen bewegwijzering kunt zien.
Blind zijn is een handicap. Het bemoeilijkt je dagelijks leven,
net zoals het hebben van twee linkerhanden waar het model
op de voorkant mee kampt. Toch betekent dit niet dat je
hierdoor dingen hoeft te laten. Met hulp van anderen en door
gebruik van technische snufjes kun je een heel eind komen.
Dat deze hulp belangrijk is blijkt wel uit Lucas’ verhaal op
pagina 18. Door ondersteuning kan hij toch onderwijs volgen
op het niveau dat bij hem past. Dit is heel belangrijk, lijkt
ons zo. Een lichamelijke handicap zou je immers niet moeten
belemmeren in je ontwikkeling.
Het is goed om te zien dat de RU plaats biedt aan studenten
met een beperking. Toch zijn er zeker nog verbeterpunten.
Onze redacteur kon niet zelfstandig de lift nemen in het Erasmusgebouw. Het printen van opdrachten bleek onmogelijk
zonder je twee trouwe kijkers en voor het vinden van de weg
naar docentenkantoortjes of nog nooit bezochte collegezalen
is een medestudent nodig.
Wij hopen dat deze ANS niet alleen verblindt, maar ook de
ogen opent en faciliteiten nog verder verbeteren.
De hoofdredactie
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Interview Sharon Gesthuizen
‘Af en toe moet ik tevreden zijn met heel kleine stapjes.’
Toch heeft Sharon Gesthuizen grote idealen. Momenteel
vecht zij voor mensen in Bangladesh en heeft zij veel
postbodes van hun ontslag gered. ANS sprak haar over
protesteren, studenten en haar werk.
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Het is december, dus kerst en daarmee tijd voor familie en
heel veel eten. Deze thema’s komen op een wel heel intrigerende manier terug in het kerstverhaal op pagina 13.
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Requiem voor de hipster
‘Hipster!’ Iedereen wordt tegenwoordig voor alternatieveling uitgemaakt. Niemand lijkt echter te weten wat een
hipster precies is. ANS ging op onderzoek uit en ontdekte
dat de hipster dood is.
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In Nijmegen bestaat een heuse gemeenschap van Chinese
studenten. Wat vinden zij van Nederland en hoe leven zij?
ANS schoof bij vijf van hen aan en at - met het speciaal
aangeschafte bestek - een traditionele hot pot.
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niet
Kuthipsters
Het is dat we bij ANS niet aan ontgroeningen doen,
anders zou het er bijna een lijken. Onze gloednieuwe
redacteur ging aan de slag met een reportage over
hipsters, maar de zoektocht naar deze zonderlingen
ging niet over rozen. De eerste trendwatcher kwam
niet opdagen bij een afspraak in Amsterdam. Mensen
die hij via-via benaderde om hun hipstergehalte wezen
hem direct de deur: zij hebben niets met het h-woord te
maken. De jongen die hem uiteindelijk mee op stap zou
nemen, zei op de dag zelf nog af, hipster zijn is toch
niet cool genoeg. ‘Kuthipsters’, klonk het meermaals
binnen de muren van ons kantoor. Gelukkig waren er
nog genoeg behulpzame kenners over, het resultaat
vind je terug op pagina 22.

ans
We reden mee met het Spoorcollege, deden verslag
van Wintertuin, zopen voor het goede doel en bedachten namen voor de intro en het nieuwe SSHN-complex.
Daarnaast durfde de Radboud Universiteit het aan om
de hashtag #klotecampusdag te twitteren.
Fondsenwerving, hoe zit dat nou precies?
Afgelopen maand kon je lezen wat fondsenwerving
voor universiteiten inhoudt, hoe dat op de RU is gesteld
en hoe het er in de toekomst uit gaat zien. In de toekomst zal het voor universiteiten steeds belangrijker
worden om via externen de kas te spekken. Op dit
moment loopt de RU nog flink achter als het op giften
aankomt. Gelukkig zijn er plannen die hier verandering
in moeten brengen.
De Refter verbetert imago
Universiteitsrestaurant de Refter is haar imago flink aan
het oppoetsen. Zo zijn er nieuwe gerechten om uit te
kiezen en is de Refter omgetoverd tot een hippe eetzaal
in plaats van een ziekenhuiszaal waar ook gegeten kan
worden. Het ruim dertig jaar oude meubilair is verkocht
en heeft plaats gemaakt voor luxe loungebanken.
Lijstjestijd
December is de tijd van de lijstjes. Het jaar 2013 wordt
op ANS-Online afgesloten met een overzicht van alle
hoogte- en dieptepunten van afgelopen jaar. Uiteraard
wordt er aandacht besteed aan het ‘gewelles-nietes’
over het leenstelsel en de ov-studentenkaart. De berichtgeving op en rond de campus van afgelopen kalenderjaar mag natuurlijk ook niet ontbreken. ‘Hoe zat het
ook al weer met die Parkeercoaches?’ ANS

Draaien in je bed
Zoals iedere maand werkten wij ook voor deze ANS
weer tot in de vroege uurtjes door. Heel veel energiedrank, chips en mandarijnen hielden ons tot half zeven
‘s ochtends op de been. Met kleine ogen en gapende
monden keerden wij dan eindelijk huiswaarts - althans,
de meeste van ons. Twee redacteuren zagen de weg
naar huis niet meer zitten. ‘Ik heb over twee uur weer
college.’ De versleten bank en een ooit vergeten matje
boden uitkomst. Terwijl de schoonmakers verderop in
het gebouw alweer druk aan de gang waren, sloten zij
hun ogen nog een uurtje om vervolgens netjes in de
collegebanken te schuiven.ANS

Op de hoogte blijven van al het studentennieuws?
Check dan www.ans-online.nl, volg ons op Twitter
(twitter.com/ANS_Online) of like de ANS-pagina op
Facebook (facebook.com/ANSnijmegen).
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gedwongen in
de wachtkamer
Een jaar lang gedwongen studievertraging, dat is wat sommige Geneeskundestudenten aan de RU overkomt. Door een tekort aan stageplekken zijn enorme
wachttijden voor coschappen ontstaan en kunnen studenten niet aan hun master beginnen. Het is tijd dat de RU hier verandering in brengt.
Wie arts wil worden, moet een flinke portie geduld hebben.
Na een driejarige bachelor Geneeskunde en een driejarige master volgt nog de specialisatie. Artsen in spe aan
de Radboud Universiteit moeten in sommige gevallen extra
lang wachten, door een tekort aan coschapplaatsen lopen
zij noodgedwongen studievertraging op. Van de studenten
die zich in augustus hebben ingeschreven, kunnen zeven
zelfs pas volgend collegejaar van start. Hen wacht nu een
jaar zonder studiefinanciering en de grote kans dat hun
kennis verwatert.
Ondertussen blijft de opleiding haar maximale aantal studenten toelaten, terwijl de mogelijkheid om extra stageplekken te
creëren nihil is. Het wordt tijd dat de RU actie onderneemt.
Vaste volgorde
De eerste twee jaar van de Geneeskundemaster bestaat uit
verschillende coschappen die in een vaste volgorde worden
doorlopen. Hier ligt de kern van het coschapprobleem: iedereen moet beginnen met Interne Geneeskunde. Er zijn echter
niet genoeg dokters noch patiënten om alle studenten van begeleiding en werk te voorzien. Daardoor kunnen maandelijks
maar dertig studenten starten op elke coschap. Om in iedere
groep ruimte over te houden voor diegenen die onverhoopt
een onderdeel over moeten doen, mogen momenteel elke
maand 27 nieuwe masterstudenten instromen.
Door deze vaste structuur is de wachttijd inmiddels gemiddeld zeven-en-een-halve maand. Tot dit jaar lukte het de
RU om iedereen binnen een jaar in de doktersjas te hijsen,
maar door een plotselinge hoge instroom van 360 masterstudenten hebben sommigen nu een wachttijd van maar
liefst dertien maanden.
Oorzaken van de plotselinge stijging liggen volgens opleidingsdirecteur Roland Laan bij de dreiging van wegvallende
studiefinanciering. ‘Bovendien is in 2010 voor het eerst de
helft van de Geneeskundestudenten via decentrale selectie
toegelaten. De praktijk wijst uit dat deze groep studenten
sneller afstudeert dan hun centraal geselecteerde studiegenoten.’ Dat zij beter presteren was echter al anderhalf jaar

geleden bekend, toen bleek dat meer dan 95 procent de
propedeuse binnen twee jaar behaalde. De opleiding had
hier dus beter op moeten anticiperen. Inmiddels worden alle
studenten decentraal geselecteerd en is het dus naïef om te
denken dat de hoge instroom eenmalig is.
Hugo Apperloo (23) is een van de ongelukkigen dit jaar: hij
eindigde allerlaatst bij het verdelen van de startmomenten. ‘Ik
ben nu fulltime aan het werk op de administratieve afdeling
van de kinderpoli en hoop over een tijdje buiten mijn curriculum coschappen te lopen bij de kinderarts.’ Veel van zijn
lotgenoten hebben ook een officieuze stage geregeld, gaan
reizen of werken.
Netto wachten
De RU biedt nog een mogelijkheid om de anders verloren
tijd op te vullen. Het laatste halfjaar van de master bestaat
uit een onderzoeksstage en een keuzecoschap. Studenten
mogen de eerste naar voren halen en de tweede vervangen
voor keuzevakken die ze al voorafgaand aan de coschappen kunnen volgen. Zo kan studievertraging worden verminderd. Opleidingsdirecteur Laan spreekt dan ook liever van
een netto-wachttijd. ‘Dit is de tijd tussen de inschrijving op
en de start van het coschap min het halfjaar dat naar voren
gehaald kan worden.’
Dat is mooi geformuleerd, maar het keuzegedeelte vervroegen blijkt een matige oplossing. Ten eerste zijn de
mogelijkheden voor onderzoeksstages voorafgaand aan
de coschappen een stuk geringer, omdat studenten veel
vaardigheden nog niet beheersen. Om deze reden raadt
de Examencommissie het vervroegen af. Vivian Schreur,
voorzitter van de Facultaire Studentenraad (FSR) van
Medische Wetenschappen, stelt dat studenten daarnaast
na hun coschap pas goed weten wat zij willen. ‘De stage
kan heel goed worden gebruikt om te profileren op een
bepaald specialisme, terwijl de keuzevakken slechts extra
bachelorvakken zijn.’ Tenslotte krijgen studenten vaak pas in
augustus te horen bij welk instroommoment zij zijn ingeloot.
Het is lastig om zo laat nog een stageplek te regelen. Dat
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Barmhart
Er is iets aan de maand december dat onherroepelijk een
gevoel van warmte oproept. Jammer genoeg kan dat niet
van het weer gezegd worden, hetgeen waarschijnlijk verklaart dat voldoende mensen Nederland ontvluchten zodra
de feestdagen eraan komen.
Zelf heb ik dat één keer gedaan. Ik verbleef een tijdje in
een gastgezin in Rome. Direct bij aankomst bleek dat het
gezin en ik een overeenkomst hadden: we spraken elkaars
taal niet. Het grotere probleem was dat het ontvangende
gezin geen Engels sprak. Het leidde tot een relatief stille
autorit naar het huis.
geneeskundigen liever niet voor deze ‘oplossing’ gaan,
blijkt uit het feit dat slechts een minderheid een vervroegde onderzoeksstage loopt en vrijwel niemand de keuzevakken verkiest boven een vrij coschap.
Mitsen en maren
Welke oplossingen zijn er? Niet veel, zo blijkt uit het
gesprek met Laan. De enige speling die de RU nog lijkt
te hebben is om dertig in plaats van 27 studenten in een
cogroep te plaatsen.
Een definitieve oplossing zou zijn om de vaste volgorde
van de coschappen los te laten. Dit is in Utrecht en Maastricht reeds gebeurd en hier kunnen geneeskundestudenten direct na hun bachelor van start. Zowel de opleidingsdirectie als de FSR zijn hier echter geen voorstander van.
Schreur: ‘Omdat iedereen die een bepaald coschap loopt
hetzelfde niveau heeft, sluit het onderwijs goed aan bij de
student en het is bovendien fijn om al die tijd in eenzelfde
groep te blijven.’
De FSR ziet heil in keuzetrajecten, waardoor studenten niet
alle coschappen doorlopen. Zo kunnen de zogenoemde bottlenecks, opleidingen waar de capaciteit het laagst is, worden
ontzien. Ook stellen zij voor stages over de grens te zoeken.
De opleiding heeft op deze voorstellen nog niet gereageerd.
Geneeskunde zit klem in een structuur en een instroom
waar ruimte tekort schiet. Dit is echter geen excuus om de
huidige gang van zaken voort te zetten. Het is onacceptabel
dat de RU ieder jaar eerstejaars laat starten in de wetenschap dat zij voor hen in de master geen ruimte heeft. Laan
geeft aan dat er naar oplossingen wordt gekeken, maar dit
heeft lang genoeg geduurd. Alle mogelijkheden kennen
mitsen en maren, maar het is zeker geen optie om deze problematiek nog een jaar door te laten slepen. Het is tijd om
eindelijk knopen door te hakken, ook als dit betekent dat de
opbouw op de schop moet of zelfs het aantal bachelorstudenten wordt verkleind. Een opleiding moet haar studenten
immers van onderwijs kunnen voorzien. ANS

Eenmaal daar aangekomen bleek er een kleine oplossing te zijn: in de boekenkast stond een tamelijk vergeeld
Italiaans-Engels woordenboek. Met veel moeite werden
met behulp van dat boek enkele elementaire conversaties
gestart. Waaronder over het eten, want Italianen laten niet
graag iets terugsturen naar de keuken. Daarom werden er
allerlei etenswaren uit het woordenboek opgelepeld en ik
moest dan maar aangeven of ik het at of niet. Het bleek
een goede oefening in op zoveel mogelijk verschillende
wijzen ‘ja’ zeggen in het Engels.
Dat was komisch, maar werd wat ernstiger toen de
volgende ochtend bij het ontbijt werkelijk alle producten
waarop ik de avond eerder enthousiast gereageerd had,
ook daadwerkelijk op tafel stonden. Mijn instemming was
verward met een eetlust die die van vier paarden moest
overtreffen.
Het is die gedachte die me terugvoert naar de kerstavonden bij mijn grootouders thuis. Meer precies: de eettafel die
op net voldoende afstand was gezet van een kerstboom
die ieder jaar weer precies het plafond aanraakte. Ook hier
was er eten in overvloed. Dat kwam zo, mijn oma kookte
graag, maar gaf ook iedereen graag het gevoel dat hij
speciaal was. Dat leidde er toe dat bij het kerstdiner altijd
drie soorten vlees, vijf soorten groenten en drie aardappelbereidingen in een soort buffetvorm opgesteld stonden.
Een opmerkelijke prestatie, als je bedenkt dat er vijf man
aan tafel zaten. Maar juist die overdaad was een prachtig
teken van liefde.
Vorig jaar overleed de vrouw die ik nog altijd als toonbeeld van naastenliefde en barmhartigheid zie, terwijl ze
kerstinkopen ging doen. Het is daarom dat ik een van de
belangrijkste lessen die ik van haar geleerd heb, met u wil
delen. Wie leeft, moet ook soms wat eten. En wie liefheeft,
kan er altijd voor zorgen dat niemand iets tekort komt. Ik
wens u een zalig en smakelijk kerstfeest toe!
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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.
‘Before we start I would like to ask you about the text for today’, hakkelt Thomas
Eimer met een Duits accent. De sfeer in de halfvolle collegezaal verandert op
slag. Waar de politicologen eerst druk aan het kletsen waren over het feestje van
hun studievereniging afgelopen nacht, ontwijken ze nu schuchter de blik van de
docent. Nadat de derde student op rij stamelend toegeeft dat hij de tekst niet heeft
gelezen, doet Eimer zijn ogen dicht. ‘I’m going to ask you how many of you have
actually read the text, when I open my eyes you have to tell me how bad it was’.
Slechts een ijverige student steekt zijn hand op en de collegezaal galmt van het
gelach.
De goedgemutste docent laat zich niet zomaar van zijn stuk brengen en gaat
door met de stof. Tijdens het college van vandaag wordt de rechtvaardigheid van
verschillende politieke systemen besproken aan de hand van een aantal theoretici.
Als voorbeeld neemt Eimer zijn schijnbaar beruchte taart. Dit voorbeeld gebruikt
hij zo vaak dat een van de politicologen in spe op een dag besloot een taart mee
naar college te nemen. In gebrekkig Engels legt de docent het principe uit. Er zijn
verschillende visies op een eerlijke verdeling van de lekkernij. Iedereen kan een
even groot stuk krijgen, maar er kan ook worden gekeken naar wie er het meeste
honger heeft.
Het Duitse accent van Eimer lijkt de politicologen niet te deren, ze schrijven
enthousiast mee. Zijn uitleg is prima en met vragen probeert hij de studenten bij
de les te houden. Hier lijken ze echter geen zin in te hebben en na elke vraag valt
een ongemakkelijke stilte. Wanneer niemand antwoordt, gaat de docent maar weer
verder met het college.
‘Everybody with blue eyes should be killed’, roept Eimer vanuit het niets. In een
klap heeft hij alle aandacht. ‘If you know you’re brown eyed you’re probably okay
with this, but if you’re not sure what color your eyes are you’re probably not.’ De
aandacht in de zaal verslapt weer. Een jongen vooraan staart gebiologeerd naar
zijn nagels waarna hij een daarvan in zijn oor begraaft. De brunette achter hem
heeft inmiddels al drie verschillende kapsels uitgeprobeerd.
Om kwart voor drie kondigt Eimer de pauze aan. Een aantal vermoeide feestgangers grijpt deze kans om stiekem weg te glippen. Wanneer de politieke systemen
worden toegepast op verschillende Europese landen breekt achter in de zaal
een discussie los binnen welke grenzen zich de knapste jongens bevinden. ‘Nee,
niet in Duitsland, daar zijn te veel hipsters’, meent een van de meiden. Eimer gaat
onverstoord verder en komt tot de conclusie dat de Europese Unie het niet al te
best doet aan de hand van zijn rechtvaardigheidscriteria. Ondanks het feit dat de
docent goede voorbeelden geeft en duidelijk uitlegt, is de zaal niet bijster actief.
Of dit komt door het slecht verstaanbare Engels van Eimer of door de kater van de
afgelopen nacht laat te raden over.
Het Laatste Oordeel der Studenten
Het gebrek aan interactie is de politicologen niet ontgaan. ‘De awkward silence
vormt wel een beetje de leidraad van deze cursus’, meent een van hen. Toch zijn
de studenten opvallend positief over hun docent. ‘Hij is een beetje onzeker en zenuwachtig, maar vooral ook een aardige en sociale Duitser.’ Misschien is Eimer iets
te aardig, op een enkeling na geven de studenten allemaal toe dat ze zich meestal
niet voorbereiden op het college. ‘De enige voorbereiding die ik heb getroffen, is
het meenemen van pen en papier.’
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creatieveling
Sharon Gesthuizen is een geboren Nijmeegse, kunstenares en
Tweede Kamerlid voor de SP. Als woordvoerder Justitie en Economie organiseert ze protesten om mensenrechten te beschermen,
als kunstenares maakt ze het liefst beelden. ‘Als ik geen kunst
maak, kan ik niet nadenken.’

Net op tijd komt Sharon Gesthuizen (37) op de fiets aan bij
haar huis in Den Haag. Ze verontschuldigt zich voor haar
trainingsbroek - ze is ziek en komt net van de apotheek
vandaan -, wijst op de comfortabele bank en stapt nog
snel onder de douche.
Gesthuizens woning representeert haar leven: aan de
muren hangen schilderijen, voor het raam staat een schildersezel en op de tafel ligt een verkiezingsaffiche van haar
dochter die klassevertegenwoordiger wil worden. ‘Dat is
op vrijwillige basis gebeurd’, verzekert ze.
Gesthuizen begon ooit aan een universitaire opleiding,
maar ontdekte dat ze liever fulltime creatieveling was.
Daarom ging ze naar ArtEZ om Vrije Kunst te studeren.
Ondertussen zit ze al zeven jaar in de Tweede Kamer namens de Socialistische Partij (SP) en is daar woordvoerder
Justitie en Economie. ANS sprak haar over politiek, kunst
en het protestgehalte van de huidige student.
U staat bekend om uw inzet voor het socialer behandelen van onder andere asielzoekers en postbodes.
Waar liggen uw speerpunten momenteel?
‘Op dit moment kom ik op voor de getroffenen van de
ramp in het Rana Plaza. Deze Bengalese fabriek is afgelopen april ingestort, met vele doden en gewonden tot gevolg. Ik zet me hiervoor in omdat er twee vakbestuurders
uit Bangladesh bij het Binnenhof zijn langsgekomen. Zij
vertelden dat 95 procent van de mensen die bij de ramp
betrokken waren, nog geen compensatie hebben gekregen. Dat is natuurlijk echt bizar!
‘Daarnaast ben ik nu bezig met een initiatiefvoorstel tegen
acquisitiefraude. Bedrijven die bedrieglijke contracten
aansmeren worden meestal niet vervolgd, omdat zedendelicten prioriteit krijgen. Ik wil hier verandering in brengen.
‘Het schrijven van zo’n wet is heel erg leuk. Als de Raad

van State advies over je voorstel heeft gegeven, mag je in
vak K - waar normaal Rutte zit - je plan verdedigen.’

‘Af en toe moet ik tevreden zijn
met heel kleine stapjes’
Gesthuizen zet zich graag in voor de mensenrechten. In
2012 kreeg ze voor de verdediging van uitgeprocedeerde
asielzoekers de titel ‘Engel van het jaar’, gegeven door de
jongerenafdeling van de ChristenUnie. In datzelfde jaar
maakte ze Frank Heemskerk – destijds staatssecretaris
- uit voor leugenaar, omdat hij zich aansloot bij een onderzoek dat claimde dat postbodes geen last ondervonden
van de liberalisering van de postbedrijven.
Niet al haar protesten hebben succes: een wetsvoorstel
in 2009 om te voorkomen dat er te veel koopzondagen
zouden komen, werd afgewezen.
U heeft veel idealen. Kunt u deze als Kamerlid genoeg verwezenlijken?
‘Ja. Als ik het gevoel zou hebben dat mijn werk zinloos
was, dan zou ik naar iets anders zoeken. Af en toe moet
ik tevreden zijn met hele kleine stapjes, of accepteren dat
mijn plannen via een omweg worden gerealiseerd, maar
het eindresultaat geeft altijd voldoening.’
Op welk project bent u echt trots?
‘Ik denk meteen aan “Red de Postbode”, een project
dat ik een paar jaar geleden heb opgezet omdat nieuwe
postbedrijven met stukloon werkten. In sommige gevallen
leverde dat voor postbodes een uurloon van 4 euro op.
Door de liberalisering zouden tevens veel mensen worden
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ontslagen. We hebben met de vakbonden en duizenden
medewerkers van TNT keihard gewerkt om die omstandigheden te verbeteren. Uiteindelijk is het geslaagd, nu zitten
slechts honderden in plaats van duizenden postbezorgers
thuis.’

‘Wij hadden nog niet te
kampen met zo’n extreme
studiedruk’
In haar strijd voor de postbode is Gesthuizen ver gegaan.
Zo ver dat de Haagse politie het noodzakelijk vond om
haar te arresteren. In een demonstratie droegen de actievoerders een doodskist om de postbode symbolisch te
begraven. De politie vond de timing niet ideaal - dezelfde
dag werden de slachtoffers van het busongeluk bij Lommel herdacht.
Gesthuizen heeft in haar verleden vaak gedemonstreerd.
Met postbodes van vijftien nationaliteiten stond ze in
Brussel, maar daar heeft protest volgens haar geen
bereik. ‘In Den Haag kun je nog pal voor het restaurant
aan het Binnenhof gaan staan. Dan kunnen ze niet om je
heen. Als je echter in Brussel demonstreert, ziet niemand
je.’
Voor haar loopbaan als politicus begon, hield Gesthuizen al van protesteren, daarom heeft ze in het bestuur
van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) gezeten. Zo
droeg zij eraan bij dat in 2003 tienduizend mensen bij
elkaar kwamen op het Malieveld.
Door de hoge opkomst werd het protest als een
succes gezien. Studenten van nu wordt wel eens
verweten dat ze zich niet meer zoveel inzetten voor
hun rechten als vroeger. Voeren de studenten van
nu nog genoeg actie?
‘Nee, wij vonden destijds tienduizend mensen heel veel
en dat was al minder dan in de decennia ervoor. Slechts
enkele jaren voor ons had de LSVb twintigduizend mensen opgetrommeld.
‘Tegenwoordig moet er heel hard aan worden getrokken
om een grote groep bij elkaar te krijgen. Dat moest bij
ons natuurlijk ook, maar toen waren er meer mensen bereid om een protest te organiseren. Wij hadden nog niet
te kampen met zo’n extreme studiedruk. Bestuurswerk
is natuurlijk vrijwilligerswerk en dat is tegenwoordig
moeilijker om naast je studie te doen.’

Is de student dan nog wel geëngageerd genoeg?
‘Ja, ik denk dat de gemiddelde student niet minder maatschappelijk betrokken is dan vroeger. Hij is alleen minder
bereid om van tevoren iets te organiseren. Dat kost nou
eenmaal een hoop tijd. Een bestuur is ook niet genoeg om
een protest te organiseren. Er zijn actievelingen nodig om
alles op de universiteit voor te bereiden.’
Gesthuizen heeft twee jaar geprobeerd enthousiast te zijn
voor opleidingen aan de RU, ze volgde een jaar Engels en
een jaar Rechten. Ondanks dat ze haar propedeuse Engels
in een jaar haalde, besloot ze toch om over te stappen naar
de kunstacademie.
Waarom heeft u die overstap gemaakt?
‘De universiteit was niets voor mij. Ik vond het onderwijs
heel droog, omdat er in het eerste jaar zo weinig ruimte
was voor creativiteit. Ik ben toen met Rechten begonnen
omdat ik wist dat je daarmee voor het soort werk werd opgeleid dat ik later wilde doen. De studie was alleen totaal
niet interessant. Ik hoopte op boeiende discussies over wat
goed en fout was en het doen van rechterlijke uitspraken.
Het enige wat ik echter mocht, was toepassen wat in de
wetgeving stond.
‘Ik realiseerde me dat ik het liefste mijn tijd wilde besteden
aan het maken van beelden. Ik had daarmee niet meteen
een hekel aan Rechten, maar wilde er toen nog niet aan
beginnen. Misschien maak ik die studie ooit nog af.’
Gesthuizen is het parlement binnengerold via de gemeenteraad in Haarlem. ‘Ik ben ooit lid geworden omdat
ik boos was over de stijgende ministersalarissen. Toen ik
op internet opzocht welke partijen daar iets van vonden,
stond daar toevallig de SP bij. Ik ben toen zelf op de
partij afgestapt.’
Voor en na de kunstacademie bent u actief bezig
geweest met politieke kwesties. Heeft u die interesse op ArtEZ nog benut?
‘Ja, sterker nog, ik kreeg vaak het commentaar van mijn
docenten dat mijn werk te sociaal geëngageerd was.
Daar waren ze op de academie niet van gediend. De
bijbedoeling van die school is volgens mij ook dat je
stronteigenwijs wordt, dus ik nam die kritiek niet al te serieus. Ik heb ooit een docent pisnijdig gemaakt met een
videoproject. Daarin veranderde een kalfje in een vrouw
die midden op straat aan het dansen was. Het was een
hels karwei - medestudenten gaven het project de bijnaam The story of the neverending cow. Het idee erachter
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had te maken met de BSE-crisis. Vele koeien moesten
toen worden afgemaakt omdat ze mogelijk besmet waren
met de gekkekoeienziekte. De video sloeg natuurlijk
nergens op. “Als ik dat had willen weten, had ik wel naar
het journaal gekeken”, was de reactie van de docent.
Achteraf gezien vind ik het zelf ook verschrikkelijk slecht
en pretentieus.’
Uitte u uw engagement nog op andere manieren?
‘Ook buiten mijn kunst was ik politiek actief. Ik heb dapper geprobeerd om een studentenvakbond op te richten,
maar dat werd geen succes. Kunststudenten zijn over het
algemeen niet geïnteresseerd in actievoeren. Als ze al
maatschappelijk betrokken zijn, laten ze dat liever in hun
werk zien, dan dat ze protest voeren. Daarnaast kostte het
ontzettend veel tijd naast een toch al zware studie - net

zoals de studenten van tegenwoordig waar we het net
over hadden.’
Hoe gebruikt u kunst in uw werk als Kamerlid?
‘Alle politici halen ervaring uit hun leven en eerdere banen,
ik ben daar geen uitzondering op. De kunstacademie heeft
me geleerd op een bepaalde manier naar dingen te kijken.
Waarschijnlijk heeft het ook geholpen me op een manier uit te
drukken die meer tot de verbeelding spreekt. Ik kan me voorstellen dat ik heel anders discussieer dan mijn medeparlementariërs die bijvoorbeeld advocaat of docent geweest zijn.
‘Ik heb de kunst nodig om mijn werk te overleven. Het
maakt voor mij een fundamenteel verschil of ik wel of niet
iets maak. Het is een soort zuurstof om dingen te kunnen
doen. Als ik te lang niet creatief ben geweest, kan ik niet
nadenken.’ 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
Drukdrukdruk? Tentamenstress? Piekeren? Spanning?
Zou jij wel wat meer willen leren genieten en ontspannen,
tussen dat drukke studentenleven door? Kijk eens op www.
info-zin.nl. ZIN biedt cursussen mindfulness, ook voor studenten; goedkoop, jong en laagdrempelig.
Woonruimte (ook kamers) te huur in Milsbeek. Bushalte &
supermarkt om de hoek, reistijd met de bus naar de RU 24
minuten. Email milsbeek@hotmail.nl of bel 06-12257666
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bloemkoolroosjes
Gijsje woonde bij ons in huis en was twee jaar ouder dan ik. In het begin kon mijn moeder hem niet uitstaan. Steeds als ze naar haar lievelingsprogramma Lingo keek, mekkerde hij erdoorheen. Daarbij begon hij op een gegeven moment te stinken. Toen mijn vader
een weekje terug ging naar Noorwegen omdat opa op sterven lag, liet ze de badkuip
vollopen en zette Gijsje erin. Marieke Rijneveld schreef een kerstverhaal voor
ANS.

I
Ik prik een bloemkoolroosje op mijn vork en bekijk
het stronkje in het licht van de neonbuis die boven de
keukentafel hangt. Telkens als we bloemkool eten, denk ik
aan mijn moeder en aan het schuurtje dat in rook stond,
naar verkoolde worst rook. Mijn vader die even later
schreeuwend door de achtertuin rende en zich te midden
van de papavers op zijn knieën liet vallen. Hij schreeuwde
zo hard dat hij het op een gegeven moment zelf niet meer
hoorde en pas stopte toen zijn keel zich begon te verzetten. Ik wil er niet meer aan denken, schenk monchousaus
uit het witte kannetje over de tientallen stronkjes maar de
koolgeur blijft overheersen.
Trillend had mijn vader op het gazon gezeten. Toen ik
hem in de kamer naast mijn kamer op het matras hoorde
vallen, was ik naar buiten gegaan. Als een angstvallige reiger sloop ik naar het schuurtje en zag daar mijn
moeder hangen als een haas aan een touw. Ze droeg haar
rode huispak en haar werklaarzen met stippels die ik
haar voor haar verjaardag had gegeven. Onder haar bungelende voeten lag een omgekiepte pan, daaromheen
witte, dampende stronkjes. Het was rond etenstijd. Oma
had de pan opgeraapt, met haar voet de kool er terug in
geschoven en het terug op het fornuis gezet. Die avond
aten we alsnog bloemkool.
Tegenover mij aan tafel zitten mijn vader en mijn oma.
Eén keer in de week stelt hij een vraag in de categorie

Films of Biologie. Wij mogen kiezen tussen makkelijk of
moeilijk.
‘Welk dier eten wij dit jaar met Kerst?’, vraagt mijn vader
terwijl hij een paar stronkjes bloemkool plat stampt met
zijn vork. Langzaam versterkt het geluid zich, totdat ik
honderden bomen tegelijk hoor versplinteren, knarsend
omvallen door een storm of iemand die er te lang tegenaan leunde. Ik duw mijn handen tegen mijn oren. Oma begint te mekkeren. Mijn vader juicht. Ze krijgt een sticker
voor op de achterkant van haar houten bed.
Ik glimlach feliciterend naar haar en neem een slokje
water om mijn tranen makkelijker weg te slikken. Haar
grijze wenkbrauwen schieten omhoog. Meestal geef
ik haar een schop onder tafel tegen haar broze knieën
maar dit keer doe ik dat niet. Glimlach alleen maar lief
zoals ik moet doen van papa als er vreemde mensen op
bezoek komen. Een fruitvliegje landt neer op haar grijze
suikerspinnenhaar. De meeste mensen die iemand willen
doden, zorgen er eerst goed voor, doen erg aardig en
slaan dan genadeloos toe.

II
Mijn vader komt uit Noorwegen. Zo ziet hij er ook uit,
als een echte Noor met een grijze muts en een gebreide trui met daarop een groen rendier. Dat draagt hij
iedere dag, zelfs als hij binnen is. In Noorwegen woonde
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hij op een boerderijtje met zijn achtentachtig schapen.
Iedere avond ging hij bij zijn ouders eten op de tweede
berg van rechts. Zijn vader was een bekende slager in
het dorp en iedereen kwam bij hem zijn vlees halen.
Tot er op een dag een jonge vrouw in een trainingspak
de berg op kwam en vertelde dat ze fotograaf was
voor De Vleeskrant. Ze wilde graag een foto maken
van de man terwijl hij bezig was een dier te slachten.
Een karakteristiek plaatje, zoals Annet, de jonge vrouw,
het noemde. Mijn opa had nors geroepen dat ze moest
oprotten met haar cameraatje en liet de hond op haar
los die net zolang achter haar aan bleef rennen tot ze
drie bergen verderop was. Annet gaf zich niet zo makkelijk gewonnen. Ze moest en zou een plaatje hebben
van deze belangrijke man.
Op de derde dag dat ze weer de berg opklom, stond
zijn zoon voor het huisje een sigaret te delen met
zijn moeder. Ze keken betrapt alsof er daadwerkelijk
iemand een voet in hun gezichten had geplant. Annet
had zich voorgesteld en uitgelegd wat haar plan was.
Tot Annets grote verbazing begon de vrouw honend
te lachen en naar haar zoon te knipogen. Even later
verdween ze in het huisje, kwam terug met haar man
aan haar hand die ineens lief naar haar lachte. Hij
wilde graag op de foto, mits Annet op date ging met
zijn zoon. Diezelfde avond zaten ze aan een tafeltje
met een rood gehaakt kleedje voor het huis van zijn
ouders. Zijn moeder kwam de bestelling opnemen en
bij het afruimen van de verschillende gangen, legde
ze steeds snel zijn hand op die van haar. Een half jaar
later trouwden ze. Hij keerde terug naar Nederland en
kon maar één schaap meenemen: Gijsje.

III
Gijsje woonde bij ons in huis en was twee jaar ouder
dan ik. In het begin kon mijn moeder hem niet uitstaan.
Steeds als ze naar haar lievelingsprogramma Lingo
keek, mekkerde hij erdoorheen. Daarbij begon hij op
een gegeven moment te stinken. Toen mijn vader een
weekje terug ging naar Noorwegen omdat opa op
sterven lag, liet ze de badkuip vollopen en zette Gijsje

erin. Ze zeepte hem helemaal in, kamde de opgedroogde keutels uit zijn vacht en spoot er haarlak in
zodat het beter bleef zitten. Vanaf dat moment veranderde er iets in hun band. Hele avonden lagen ze samen op de bank en als zij lachte, begon hij te mekkeren als een lammetje. Ze speelden verstoppertje door
het huis en stoeiden op het tapijt in de woonkamer. Als
het regende moest ik hem uitlaten aan een touwtje op
het speelveldje in het dorp. De kinderen uit mijn klas
vonden Gijsje gaaf en daardoor was ik erg populair.
Als ik terugkwam had mijn moeder appeltaart gebakken en zong ze voor Gijsje en mij kinderliedjes. Mijn
moeder breide ook truien voor hem die als ze te klein
werden naar mij gingen. Meestal waren ze een beetje
vettig door de vacht van Gijsje, maar dat vond ik niet
erg. Als de juf in de klas vroeg naar onze familie, zei ik
dat ik de leukste broer had van de hele wereld. Zelfs
de juf was dan jaloers, want op themadagen mocht
Gijsje als enige niet naar binnen. Mijn klasgenootjes
moesten vijftig cent betalen als ze hem wilde aaien, de
kinderen uit andere klassen een euro.
Toen mijn vader terugkeerde uit Noorwegen, kwam hij
niet alleen maar met oma. Ze had twee koffers bij zich
en een fotolijstje van opa. Hij was dood. Vanaf dat moment veranderde de sfeer in huis. Mijn vader schoof ‘s
avonds niet meer tegen mijn moeder aan maar legde
zijn hoofd op oma’s schoot die hem zachtjes over zijn
muts aaide tot hij begon te snurken. Oma bakte de
hele dag door cake en slagroomtaarten en voerde ze
aan Gijsje, waarna ze verlekkerd vanaf de bank naar
hem staarde. Af en toe kneep ze hem in zijn wang en
fluisterde: ‘Wat word jij een lekker mals beestje.’ Op
dat moment had ik nog geen idee wat haar Noorse
rituelen voor invloed op mijn vader zouden hebben.
Mijn moeder zag het met lede ogen aan en verzon
uitstapjes voor beiden omdat ze dat zogenaamd belangrijk vond voor de kind- moederrelatie. Ze was dan
weer even alleen met mijn broer.
Het laatste uitstapje was naar de ambachtelijke slagerij
op de hoek in het dorp. Ze keerden arm in arm terug
en brachten de hele avond door in het schuurtje in de
tuin. Af en toe kwam mijn vader naar binnen rennen
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en vulde een plastic tasje met flessen cola, wodka en
borrelnootjes. Het was ook de dag dat mijn oma ineens
meedong voor de sticker van de week. Wie op een gegeven moment de meeste stickers had, mocht het huis
verlaten en de wijde wereld intrekken zonder telefoon
of afluisterapparatuur.
Twee nachten voor Kerstavond hoorde ik Gijsje mekkeren, hoog en schril zoals hij alleen deed als ik de
film Babe opzette en de hond één van zijn soortgenoten beet. Ik keek uit mijn slaapkamerraam en zag
twee zwarte silhouetten achter in het schuurtje. De één
hield iets vast en de ander hief zijn arm op met iets in
zijn hand dat verdacht veel op een bijl leek. Er klonk
een klap en een geamuseerd kreetje van oma. Gijsje
hoorde ik niet meer. Een paar seconden later zag ik
mijn moeder in haar nachtjapon door de tuin schreiden. Ze zag er mooi uit, als een maanmeisje. Ook zij
verdween in het schuurtje en gilde. Daarna bleef het
ijzig stil. Mijn vader kwam met oma naar buiten, ze liepen op hun tenen over het gazon naar binnen. Ik stak
mijn hoofd door de spijlen van de trap en keek toe
hoe oma Gijsjes hoofd op de antieke kerstschaal zette.
Het bloed droop er omheen als aardbeiensaus. Twee
dagen lag mijn moeder op de bank met in haar hand
een bolletje wol. De middag voor Kerstavond rond
etenstijd, stonden de tuin en het schuurtje te roken.
Mijn vader viel schreeuwend in het vochtige gras en
mijn oma stond ineens achter het fornuis.

IV
Ik schuif mijn bord naar het midden van de tafel en sta
op. Vanavond is het Kerstavond en is het precies een
jaar geleden dat mijn moeder zichzelf als een dier
heeft opgehangen.
‘Oma’, zeg ik, ‘omdat u heeft gewonnen, wil ik u iets
geven’. Oma geeft vader een knipoog alsof ze wil
zeggen van; zie je, zo voed je nu een kind op. Ze loopt
voor mij de trap op, ik kan de spataderen als onderhuidse kauwgomballen zien zitten. In mijn kamer blijft
ze kaarsrecht in het midden staan. Ondertussen trek

ik de rode veter die ik gewonnen heb met de vraag
van vorige week, uit mijn broekzak. Hij komt uit mijn
vaders bergschoenen en is heel oud.
‘Doe maar je ogen dicht, oma. Het is leuk, echt waar.’
Ze knijpt haar ogen stijf dicht. Geruisloos ga ik achter
haar staan en bind de veter om haar verrimpelde nek.
‘Dit is voor Gijsje’, zeg ik, trek de veter aan en leg een
dubbele knoop.
In Noorwegen eten ze schapenkop als Kerstdiner. Ik
vind dat echt belachelijk.
Dit jaar eten wij bloemkool met een klein beetje oma. ANS
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Meelopers
Iedere maand loopt ANS
een dag mee in een
wonderlijke wereld. Deze
maand: studeren in het
duister

op blind
vertrouwen

De gemiddelde campusdag biedt heel nieuwe perspectieven zonder zicht. Om
te ervaren hoe het met de voorzieningen aan de RU is gesteld, ging een ANSredacteur samen met een blinde gids de campus over gewapend met
een blindenstok en een doek voor de ogen.

Lucas de Jong (20) is al sinds zijn vijfde blind. Inmiddels
zit hij in zijn derde jaar Bedrijfskunde aan de RU. Zijn
trouwe viervoeter Okie leidt hem iedere collegedag over
het terrein van de RU. In zijn vrije tijd is Lucas gids in het
MuZIEum te Nijmegen, waar hij mensen rondleidt in verduisterde kamers. Dit maakt hem de perfecte gids voor
vandaag. Lucas zal mij, geblinddoekt en wel, over het
universiteitsterrein leiden om een beeld te geven van een
collegedag als blinde student. ‘Het is leuk om te merken
hoe bijzonder en interessant de mensen het vinden om
voor een uurtje blind te zijn.’
Een verhelderende blik
De dag begint met een blind busritje. Voor het instappen
vraag ik de buschauffeur of hij bij de universiteit stopt.
Met een lichte spot in zijn stem beaamt hij dit en een
grinnik verraadt dat mijn zelfgeknutselde ‘blindheid’ er
komisch uitziet. Ik onderdruk de neiging om mijn telefoon
te pakken, in de wetenschap dat ik de tijd toch niet kan
lezen. Lucas, die ons bij de bushalte opwacht, heeft daar
een snufje voor. ‘Elke keer als ik mijn telefoon pak leest
een stem de tijd voor’, vertelt Lucas. ‘De weg raak ik ook
niet snel kwijt, want mijn gps-app vertelt me hardop waar
ik me bevind.’
Na een snelcursus ‘hoe gebruik je een blindenstok’ zijn
we klaar om de tocht naar het Collegezalencomplex te
wagen. Al in de eerste minuut schrik ik van een karretje

dat over de tegels ratelt. Lucas merkt mijn nervositeit en
geeft me een goede raad: ‘Je moet in ieder geval niet
spastisch van links naar rechts zwaaien met je stok.’
Snelcursus blindtypen
Tijdens colleges kan Lucas tot op de letter volgen wat
de docent vertelt. ‘Mocht me iets zijn ontvallen, dan kan
ik altijd nog even met speciale software de PowerPoint
doornemen.’ Op zijn laptop heeft Lucas een screenreader
die hem de leesstof voorleest. Hij krijgt dezelfde lectuur
voorgeschoteld als de andere studenten, maar de boeken
moeten eerst speciaal voor hem toegankelijk worden gemaakt. ‘Ik stuur de boeken die ik moet lezen op naar de
blindenbibliotheek en zij zorgen voor een digitale versie.’
Zonder speciale laptop probeer ik toch een college blind
te volgen. De inhoud is opmerkelijk goed te volgen, ook
zonder PowerPoint. Het videomateriaal dat wordt getoond
gaat aan me voorbij, maar het grootste obstakel is het
maken van aantekeningen. Blind typen blijkt ondanks
vroegere typecursussen moeilijker dan gedacht.
Navigatie op gevoel
Ze zeggen dat het verlies van het ene zintuig ervoor zorgt
dat de andere zintuigen op volle toeren gaan werken,
daarom ben ik benieuwd of de Reftermaaltijden nu anders smaken. Eerst moet de draaideur worden getrotseerd, die houdt namelijk geen rekening met ons tempo.

Als een kip zonder kop achter medestudenten aanlopen
zit er niet in vandaag.
Eenmaal binnen is het zoeken naar een zitplaats lastig vanwege stoelpoten die de weg blokkeren. Als we gaan zitten,
gelukkig niet op iemands schoot, bekent Lucas dat hij niet
zo’n fan is van de Refter. ‘In de Refter is het altijd druk.
Ik ken er de weg niet en moet constant om hulp vragen’,
zegt Lucas. ‘Veel liever maak ik in tussenuren een wandeling met Okie en eet onderweg mijn zelfgemaakte lunch
op.’ Hij heeft gelijk, de Refter heeft geen voorzieningen
voor blinde mensen en dit maakt eten hier zeer lastig. Het
moeilijkst vindt Lucas het leggen van sociaal contact. ‘Ik
vind het niet eng om mensen aan te spreken, maar ik kan
me moeilijk aansluiten bij een groepje mensen’, legt Lucas
uit. ‘Mensen communiceren veel met elkaar door middel
van oogcontact, daarnaast is het lastig iemand terug te
vinden na een leuk gesprek.’ Gelukkig heeft blind zijn ook
zijn voordelen. ‘Ik hoef nooit hondenpoep op te ruimen.’
Kukelgevaar
Lucas vermijdt de lift in de Erasmustoren zo veel mogelijk,
toch ben ik benieuwd of we met de ijzeren takelbak daadwerkelijk bij de goede verdieping kunnen komen. Hoopvol druk ik op een van de liftknopjes. Er is slechts een
lift waarin een stem je vertelt welke verdieping je hebt
bereikt, maar om überhaupt in een lift te komen is hulp
vereist. ‘Je kunt met geen mogelijkheid weten bij welke
lift je moet gaan staan, aangezien er zes vlak naast elkaar
zijn. Daarnaast sluiten de deuren veel te snel’, aldus
Lucas. Met trappen hebben Okie en hij geen problemen,
met een vaart snelt hij even later de trappen in de UB af.
De collectie brailleboeken is hier minimaal. Kopieën
maken is ook lastig voor een blinde. Lucas’ laptop is niet
aangesloten op de universiteitsprinters en dan heb je
ook nog de vele knopjes. Printen doet hij daarom thuis
op zijn kamer.
Blik op oneindig en gaan
Aan het einde van de dag is het tijd voor de meest spannende beproeving: de straat oversteken. Okie is getraind
om zebrapaden op te zoeken, gelukkig zijn die rondom
de universiteit alom aanwezig. Hoewel de campus niet
onveilig is, zijn de voorzieningen nog niet optimaal. Eten
in de Refter, gebruik maken van de liften en even snel een
opdracht printen blijken onmogelijke taken zonder een
helpende hand.
Soms sluit Lucas een collegedag af met een fitness-sessie
in het sportcentrum. ‘Net als bij mijn colleges gaat Okie
gewoon mee naar binnen. Hij leidt me naar een vast
hoekje met fitnessapparaten.’ Vandaag gaat hij rechtstreeks
terug naar zijn ouderlijk huis. ‘Het leven als blinde student
is niet altijd even makkelijk, toch heb ik niet het idee dat ik
iets mis.’ ANS

Universitaire Studentenraad
RU WLAN blijft nog even
Er waren plannen om RU WLAN met
ingang van november op te heffen.
Na een gesprek met Marijn van Beers
(Projectmanager ISC) is besloten het
netwerk tot 15 januari te behouden.
Hierdoor kunnen studenten beter geïnformeerd worden over het verdwijnen
van dit netwerk en op tijd overstappen
op EDUROAM. Dit netwerk moet nu
klaar zijn om alle studenten te kunnen voorzien van een goedwerkende
verbinding.

BSA, Internationalisering en
verbouwingsplannen

Op maandag 4 november vond de tweede gezamenlijke
overlegvergadering van het jaar plaats. Hierin vergadert de USR met de
personeelsgeleding van de universiteit (OR) en het college van bestuur
(CvB).
Collegevoorzitter Gerard Meijer startte met een presentatie over de
toekomstplannen voor de verbouwing van campus Heyendaal. Het
beoogde eindresultaat: een groenere campus met veel hoogbouw, die
beter aansluit op de wensen. Bij de evaluatie van het BSA bleek vooral
dat verder onderzoek nodig is om de eventuele positieve effecten
daarvan vast te stellen.
Ten slotte werden ook de internationaliseringsplannen van het CvB
besproken. Hier werd gesproken over het Erasmus Plus, het uitgebreider
vervolg op het Erasmus programma. Het CvB gaf daarnaast aan ernaar
te streven, dat de helft van de afgestudeerden in 2018 minimaal vijftien
studiepunten in het buitenland heeft gehaald. Immers, Kortmann ‘kan
zich absoluut geen opleiding voorstellen waarbij een buitenland verblijf
geen verrijking zou zijn voor de student’. De USR vindt het goed dat
studenten meer gefaciliteerd zullen worden om naar het buitenland
te gaan, maar staat kritisch tegenover het verplichtende karakter van
deze regeling. Ten slotte gaf het College aan, dat het Engels een meer
centrale plaats zal krijgen binnen de universiteit. In 2018 zullen er vijf
volledig Engelstalige bacheloropleidingen zijn en over de het verplichten
van een Engelse minor wordt nog nagedacht.

(Advertentie)

Help jezelf, help de USR!
De USR onderzoekt dit jaar samen
met de Ondernemingsraad de kwaliteit
van het onderwijs. We gaan dit onder
andere onderzoeken door gesprekken
te voeren met verschillende studenten
verspreid over alle faculteiten. De panelgesprekken zijn eenmalig en zullen
in begin december plaatsvinden. Heb je
jezelf niet opgegeven, maar wil je input
leveren? Schroom niet om te mailen
naar usr@student.ru.nl. Je helpt niet
alleen de USR, maar ook jezelf!
RU Onderwijsdag 2013
Op de RU Onderwijsdag 2013 verzamelden ruim 200 medewerkers en
studenten om samen met elkaar in
gesprek te gaan over allerlei zaken
die het hoger onderwijs aangaan.
Vanuit de USR sprak Teun Dings over
de onderwijsintensivering waar een
interessante discussie tot stand kwam.
Een eveneens interessant debat vond
plaats tijdens het Lagerhuisdebat over
de verplichte aanwezigheid bij colleges,
waar Huguette Poolen en Teun Bens
aan mee deden.

Website: www.numedezeggenschap.nl,
Twitter: @NUMedezeggensch, Facebook:
www.facebook.com/NUmedezeggenschap,
E-mail: usr@student.ru.nl.
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De graadmeter
In het studentenleven zijn de mogelijkheden niet te overzien. Waar kun je het
beste wildkamperen, wat is het hipste kapsel en hoe scoor je het snelst een bedpartner? In De Graadmeter onderzoekt ANS elke maand de opties. Deze keer:
decembercadeaus onder de 5 euro

Wat: Oldschool spelcomputer
Waar: Intertoys
Prijs: 3 euro (inclusief batterijen)
Lolfactor: Uren van vertier

Wat: Doe-het-zelf-koekhuis
Waar: Xenos
Prijs: 5 euro
Lolfactor: Priegelwerk met een
nasmaakje

Wat: Flitsende fietsgadget
Waar: HEMA
Prijs: 5 euro (inclusief batterijen)
Lolfactor: Stralend op de fiets

Een PlayStation in iemands schoen proppen
gaat niet en bovendien
kost zo’n cadeau een rib
uit je lijf. Als compromis
kun je de gameliefhebber deze december
voor een prikkie een
kekke retro spelcomputer schenken. Het
lompe speelapparaat wordt door
het panel met kinderlijk enthousiasme ontvangen. Al snel wagen zij
zich aan het aloude Tetris, Space
Shooting en Super Tank Wars. De
eindeloos herhalende bliepjes en
deuntjes die het stuk plastic uitstoot
worden minder gewaardeerd, maar
wie zelf mag gamen hoor je ineens
niet meer klagen. Dit toestel heeft
bovendien ook een mute-knop, dat
betekent dus lekker aliens afknallen in de stiltecoupé en tijdens een
saai college. Vooral de nostalgie
die aan deze spelcomputer kleeft is
onbetaalbaar.

Knibbel knabbel knuisje,
wie knabbelt er aan mijn
huisje? Een koekhuisbouwpakket is het ideale
presentje voor zoetekauwen en creatievelingen
met veel geduld. Tot
opluchting van het luie
testpanel hoeft er niets
gebakken te worden, alle
onderdelen zijn eetklaar. Wie niet
meteen wil aanvallen kan proberen
het huis overeind te krijgen. Dit
vereist een vaste hand en een goed
uithoudingsvermogen, want het
geklooi met suikergoed kan behoorlijk op de zenuwen gaan werken. De
beloning voor al deze harde arbeid
valt vies tegen, het huis smaakt als
een kaneelstok over datum. Het mierzoete glazuur kan de muffigheid van
de koek helaas niet verhullen. Wie
dit huisje cadeau krijgt, kan het beter
niet beschouwen als decembersnack,
maar als sfeervolle decoratie voor
onder de kerstboom.

Een rij lampjes op een
stuk plastic, op het eerste
gezicht ziet deze gadget
er niet spectaculair uit.
Eenmaal gemonteerd
tussen de spaken van een
fiets ontstaan er echter
prachtige kleurenpatronen. Als dit lukt tenminste, want het is best
een gedoe om deze lichtshow te
bevestigen. Het bedroevend slechte
technische inzicht van het testpanel
zou hier echter ook de oorzaak van
kunnen zijn. Bovendien blijkt het
ding niet geschikt voor elk stalen
ros. Toegegeven, de lichteffecten
zien er best hip uit in het donker,
maar alleen als je minstens 20 kilometer per uur fietst. Al met al is de
prijs wel wat aan de hoge kant voor
het pimpen van je ride. ANS

Kijk voor meer mogelijkheden tot
cadeautips op
http://bit.ly/decembercadeau
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requiem
voor de

hipster
De laatste tijd lijkt iedereen elkaar een hipster te vinden, maar niemand geeft toe er een te zijn. Wat houdt deze stroming van hippe
jongeren eigenlijk in? En is de hipster nog wel hip? ‘Hipsters
zijn meer een trend dan een subcultuur.’
Of je nu toevallig een nerdbril draagt, een voorliefde
hebt voor jaren 60-muziek op vinyl of gewoon anders
wil zijn dan de rest: de kans is groot dat je als hipster
te boek staat. Wat kenmerkt nu eigenlijk een hipster?
Waar koopt de hipster zijn kleren en accessoires? Gaat
het om een jeugdcultuur of om een trend? Hoe kijkt de
hipster zelf tegen deze zaken aan? En tenslotte: is de
hipster nog wel hip?
Wat is een hipster?
De hipstertrend is volgens Amerikaanse journalisten
aan het begin van deze eeuw ontstaan. Populaire cultuur
werd gedomineerd door talentenjachten en realityshows,
maar achter de schermen vond een stille revolutie plaats.
Steeds meer jongeren begonnen zich tegen dit alles af te
zetten en vonden elkaar in non-conformisme. Centraal in
de retoriek van de hipster staat het begrip mainstream.
Het woord omvat kortweg alles waar deze groep een
hekel aan heeft. Als iets populair is geworden, dan is het
niet meer interessant.
‘De term hipster staat voor een kleine groep mensen

die op een bepaalde manier tot de elite behoren’,
vertelt Jill Mathon (27). Ze is trendwatcher en heeft als
blogger eerder over de scene geschreven. Hipsters
behoren tot de elite van hipheid: ‘ze grijpen alles aan
om zich te onderscheiden van de mainstream.’ Dit kan
via kleding, uiterlijke kenmerken zoals een baard, maar
ook gedrag: het bezoeken van bepaalde clubs, festivals
of steden. ‘Het hele hipsteridee is dat zodra iets wordt
overgenomen, het voor de oorspronkelijke groep niet
meer interessant is’, vervolgt Mathon.

‘Wat de hipster kenmerkt is de
hang naar nostalgie’
De bekende theorie van communicatiewetenschapper
Everett Rogers is ook op de hipstertrend van toepassing. Hij liet door middel van een klokvormige curve
zien hoe een product, technologie of trend verschillende fases doorloopt. Het begint bij een kleine groep
innovators, verspreidt zich naar de early adopters en in
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het midden van de curve waagt de massa zich aan het
fenomeen: ‘Als die piek over is, dan is een fenomeen
eigenlijk al niet meer interessant voor de hipster.’
Van vinyl tot vintage
‘Wat de hipster kenmerkt is de hang naar nostalgie’,
zegt Mathon. Het liefst winkelt de hipster daarom in
tweedehandskledingzaken en struint hij kringloopwinkels af op zoek naar innovatieve stijlelementen. Accessoires zijn minstens zo belangrijk als kleding. Oude
lp’s worden uit de kast getrokken en ook analoge
fotografie is weer helemaal terug.
‘Sinds een jaar of drie zit de verkoop van vinyl in de
lift’, aldus Fred Maessen (56), eigenaar van platenzaak Waaghals in Nijmegen. ‘Vinyl is altijd wel blijven
verkopen vanwege de geluidskwaliteit en omdat
sommige muziek nooit op cd is uitgebracht. Sinds een
paar jaar zie je dat steeds meer hippe jongeren vinyl
kopen’, zegt Maessen. ‘Wat opvalt is dat deze groep
niet een specifieke muzieksmaak heeft: die varieert
van The Beatles tot Slayer.’ Niet veel later wordt het

voorbeeld van Maessen kracht bijgezet: een alternatief
ogende jongen loopt de trap naar de toonbank af met
een Beatlesplaat onder zijn arm en in zijn hand een lp
van Guns ‘n’ Roses.
Dat ook vintagekleding populairder is geworden,
merkt Iris van Hees (25), eigenaar van vintagezaak
Porch People aan de Kannenmarkt. ‘In een stad als Nijmegen wonen niet de innovators, maar wel veel early
adopters’, typeert Hees de trend in de bewoordingen
van Rogers. ‘In de modewereld is nu veel aandacht
voor vintage, dat merk je ook in de zaken. Er zijn grofweg twee groepen jongeren die vintagekleding kopen:
De ene groep koopt de kleding omdat het hip is, ze
willen anders zijn dan de rest. De andere groep koopt
vooral vintage vanwege het duurzaamheidsaspect.’
‘Geweldig’, roept Maerten Prins (52), cultuurpsycholoog aan de Radboud Universiteit, uitgelaten als hem
de vraag wordt gesteld waarom hipsters teruggrijpen
naar vintage, vinyl en analoge fotografie. ‘Deze ontwikkeling is eigenlijk niet zo gek. Jeugdcultuur is namelijk
vaak een soort tegencultuur, afzetten tegen iets. Ik
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denk dat de hipster zich wil afzetten tegen de hele snelle
modernisering van de samenleving.’ Dit hoeft echter niet
te zeggen dat het verleden waar de hipster naar teruggrijpt ook daadwerkelijk bestaan heeft: ‘Al snel verlang
je naar een verleden wat er eigenlijk nooit is geweest.
Vooral gaat het om verlangen naar een rustigere en ambachtelijkere tijd.’
Cultuur of trend?
Een jeugdsubcultuur mag pas zo worden genoemd
als iedereen in die groep zich daadwerkelijk ook zo
noemt, stelt Prins. Hij heeft zich de afgelopen decennia
toegelegd op jeugdcultuur: ‘Eind jaren tachtig plukte ik
punkers van de straat en vroeg of ze inderdaad punker
waren. Jongeren vonden het toen nog heel normaal om
voor hun lidmaatschap van een stroming uit te komen.’
Elke tien jaar heeft Prins zijn onderzoek herhaald. Hij
kwam daarbij telkens weer punkers tegen. ‘In latere jaren
gaven ze te kennen: Al mijn vrienden zijn punker, de
muziek waar ik van hou is punk en iedereen denkt dat
ik punker ben. Ik zou mezelf alleen geen punker willen
noemen’ Hetzelfde probleem doet zich voor bij het hipster zijn. Prins ziet deze ontwikkeling meer als een trend
dan een subcultuur.
‘Niemand wil in een hokje worden geduwd, dat is eigenlijk
de dood geworden van de jeugdcultuur en daarbij mijn onderzoekslijn’, grapt Prins. Toch bestaan er ook groepen die

Hipster checklist
Hoe herken je een überhipster of - voor
de wannabes - hoe word je er een? ANS
zet de typische kenmerken op een rijtje.
Fotografeert analoog
Draagt bril zonder sterkte
Baarddragend (indien mannelijk)
Luistert lp’s
Vermijdt de Molenstraat
Luistert alles behalve Top 40
In skinny jeans gewrongen
Draagt alleen vintage kleding
Ontkent dat hij/zij hipster is

juist wel voor hun hokje willen uitkomen: ‘Neem bijvoorbeeld de nerds. Oorspronkelijk is nerd een scheldwoord,
maar sommigen gebruiken het vol trots.’
Wel/niet hipster?
‘Het is hier zo hip, ik weet niet eens waar de deur zit’,
roept Eloy Bloemers (19) terwijl hij zoekt naar de ingang.
‘Nooduitgang’ staat er op de roestige deur, daarboven
een klein briefje met ‘entree’. Hij trekt de deur open en
loopt de voormalige Philipsfabriek binnen. Het herontwikkelingsgebied Strijp-S aan de rand van het centrum
van Eindhoven is een van de hipste wijken van de stad.
In de fabriekshal is een store in store-concept gevestigd
met open winkeltjes met onder andere lp’s, vintage,
design en er zit zelfs een echte barbier.
De vraag of iemand een hipster is of niet ligt erg gevoelig
binnen het wereldje. Toch kan Eloy Bloemers zich goed
identificeren met de hipsterstroming en dat geeft hij tussen neus en lippen door wel toe: ‘Je ziet zoveel mensen in
bijvoorbeeld dezelfde H&M-truien lopen, daar wil ik niet
bij horen. Ik wil me graag onderscheiden, in die zin ben ik
wel erg met het hipsterfenomeen bezig.’
Bloemers draagt graag kleding met een fout element. Hij
wijst naar een fel gekleurde wollen trui met symbooltjes
die uit de kijkwijzer hadden kunnen komen. Zelf draagt
hij bruine mannenlaarzen, skinny jeans met print, een
pullover en heeft hij een grote ketting met kruis om zijn
nek hangen. ‘Merken zijn onzin. Niet alleen omdat het
mainstream is overigens, ik heb niet zoveel met mensen
die daarom dingen bij voorbaat afkeuren. Het is vreselijk
als mensen in hokjes denken, maar ze doen het nu
eenmaal en ik betrap mijzelf er ook weleens op’, geeft
Bloemers toe.
Tussen de met retrodesign gevulde winkeltjes, variërend
van een stoere ribfluwelen bank in de designwinkel tot
een oranje platenspeler in de lp-zaak, staat een afzichtelijk rode Ikea ‘Klippan’-bank. Het is een gekke combinatie, maar misschien wel illustratief voor de keuzes die
hipsters maken in hun stijl. ‘Een eigen stijl ontwikkelen is
erg leuk, het is echt het ding om je mee te onderscheiden van de rest’, aldus Bloemers.
Mainstream
Waar vijf jaar geleden nog maar weinig mensen in Nijmegen weet hadden van de hipster, is dat nu wel anders:
‘Het begon als een niche maar inmiddels is het zo groot
geworden dat de hipster eigenlijk mainstream is.’ Zo
omschrijft trendwatcher Jill Mathon de ontwikkeling die
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W.V.T.T.K.
de hipstertrend de afgelopen drie jaar heeft doorgemaakt. Hoe zeer de hipstercultuur is doorgedrongen tot
de mainstream, valt met een aantal voorbeelden goed
te typeren, meent Mathon. Het mooiste voorbeeld vindt
ze de baard: ‘Twee jaar geleden had iedereen nog zo’n
“gadver een baard”-houding en nu is het een uitzondering als een man geen baard draagt. Zelfs corpsballen
zijn met het hipstervirus besmet. ‘Ik was laatst op een
feestje dat stond aangegeven als een “cultureel festival”.
Het bleek georganiseerd te zijn door mensen van het
corps’, vertelt Mathon.
Eloy Bloemers ziet ook in dat de hipster tegenwoordig
mainstream is geworden. ‘Een paar jaar geleden waren
er nog hele goede dubstepfeestjes, een beetje een
hipsterding. Nu het populair is geworden, zijn die feesten
totaal over.’
Toekomst
Wat is dan de volgende grote trend? Volgens trendwatcher Mathon zie je duidelijk een verdieping plaatsvinden:
‘De nieuwe trend neigt meer naar de oude hippies. Waar
de hipsters terug naar de nostalgische basis gingen,
gaat de nieuwe trend dieper. Het draait allemaal om
dichter bij jezelf staan, bewuster leven. Dat past goed in
de duurzaamheidstrend die nu het land aan het veroveren is.’ Prins is hier skeptischer over: ‘Ik had dit zelf ook
verwacht, alleen zeggen trendwatchers het nu al tien tot
vijftien jaar en zie ik het nog steeds niet gebeuren.’
Het is zo dat de hipstertrend inderdaad aan zijn eigen
succes ten onder is gegaan. Langzaam maar zeker is een
paradox ontstaan: hipsters zijn zich allemaal hetzelfde
gaan kleden en gedragen, daarom conformeren ze nu
juist in non-conformisme. Waar het afzetten tegen de
mainstream in het begin de belangrijkste voedingsbodem van de hipster was, blijkt het nu zijn dood te betekenen. De hipster is verdronken in de mainstream. ANS

Besluitvormingsprocedures, constituties en dronken vestjeslikkers: Diederik heeft eigenlijk een hekel aan bestuurspikken, maar in de nadagen van zijn studie besluit hij er
toch zelf één te worden. Op deze plek staan de notulen
van dat proces.
Miereneters lopen graag over savannes. De lynx is het
liefst in een naaldbos. De bekerplant groeit enkel op de
Kinabalu-berg op Sumatra. Ook de studentenbestuurder
heeft zijn favoriete habitat. De CoBo.
CoBo is de afkorting voor constitutieborrel. In principe wil
elk nieuw bestuur kenbaar maken dat het geïnstalleerd
is. Om iedereen de gelegenheid te geven zich aan het
bestuur voor te stellen is de constitutieborrel in het leven
geroepen: nieuwe bestuursleden bezetten een kroeg of
een andere plek met een tap, en nodigen andere besturen
uit om ze te feliciteren – oftewel ‘op constitutie’ te gaan.
Maar zoals de lynx het liefst een dichtbegroeid naaldbos
heeft, groeien er ook in deze habitat allerlei bomen. Een
heel struikgewas van regelgeving en etiquette is geplant
om van te genieten - vooral wanneer je van het ietwat
corporalere soort bent. Planten die zeggen wat voor kleren
je aan mag doen en wat voor dingen je al dan niet mag
roepen; alles is er.
Gelukkig kun je bij je eigen CoBo zelf uitmaken hoeveel
struikgewas je links laat liggen. Toen ik onlangs mijn
eigen CoBo ging organiseren had ik dan ook flink wat in
de regeltjes gesnoeid: alleen de dingen die ik enigszins
snapte, golden op mijn eigen CoBo. Ik bepaal mijn eigen
regels wel.
Dacht ik.
Om dat te kunnen begrijpen moet je eerst wat van me
weten. Ik hou er van regelmatig een meisje te zoenen.
En mee naar huis te nemen. En er daarna pas spijt van te
hebben. Enfin: zo’n type ben ik een beetje. Daar doe je
niet zo veel aan. Het is meestal ook niet zo’n probleem.
Totdat je je eigen CoBo hebt - tot er elf besturen langs
komen met zo’n meisje.
Je kan maar tot een zekere hoogte bepalen hoe je eigen
CoBo verloopt. Je hebt op een belangrijk deel geen
invloed: welk cadeau je krijgt van de constituerende
besturen.
De besturen die jou feliciteren nemen namelijk allemaal
een cadeau mee. Soms is dat een rolletje pepermunt,
soms een afgedankte mixer en soms een setje stiften.
Behalve als er een bestuur komt waarin een meisje zit dat
jou op je nummer wil zetten. Dan is het cadeau alcohol.
Liefst zo puur mogelijk. Gelijk tot je te nemen.
Aan het einde van de avond was mijn zorgvuldig gekapte
bos veranderd in een oerwoud dat ik nergens van kende.
Verdwaald zocht ik houvast aan lianen, maar geen enkele
liaan zat ergens aan vast. Toen ik aan het einde van de
nacht met spartelende armen naar buiten waggelde,
sjokten er een aantal inheemse besturen lachend achter
me aan.

Enerzijds Anderzijds Tekst: Gijs Hablous/ Illustraties: Anders Hoendervanger
P. 26

enerzijds
Tijdens een avond stappen met je vrienden wil je
simpelweg van bar naar bar hoppen. In sommige
gevallen wordt je komst echter niet gewaardeerd.
Zichtbare tatoeages, sneakers of petjes kunnen redenen zijn om kroegbezoekers te weigeren. Door
deze eisen kan een deel van het uitgaanspubliek
niet beginnen aan zijn drankje in de club. Deze
regels komen wellicht onterecht over, maar je
kunt ook stellen dat de portier gewoon zijn werk
doet en zich beroept op het huisreglement van
zijn opdrachtgever. De wet staat toe dat horecaondernemers zelf hun deurbeleid bepalen, mits het
beleid niet tot discriminatie op basis van etnische
achtergrond, geslacht, religie of seksuele geaardheid leidt. Is het terecht dat kroegbazen zelf bepalen welke eisen zij aan hun gasten stellen of moet
iedereen onbezorgd een avondje stappen kunnen
beleven? Kortom: mag er door de uitsmijter geselecteerd worden op uiterlijke kenmerken?

Michiel Menting, Veiligheidsadviseur bij Alpha
Security
‘Ik ben van mening dat uitgaansgelegenheden beleid
mogen voeren dat selecteert op uiterlijke kenmerken.
De reden die café-eigenaren hiervoor hebben, is vaak
dat er op die manier gevaarlijke situaties voorkomen
kunnen worden. Veiligheid van de kroeggasten komt
altijd op de eerste plaats. Als dat betekent dat mensen
aan de deur moeten worden geweigerd op basis van de
kleding die zij dragen, dan keur ik dat goed.
‘Zowel bij grote openbare evenementen als tijdens reguliere stapavonden is er sprake van risicogroepen. Een
voorbeeld hiervan zijn voetbalhooligans, te herkennen
aan clubkleding. Van tevoren wordt door beveiligingsbedrijven in samenwerking met de opdrachtgever, in
dit geval een café, besproken welke regels die avond
gelden. Hier kunnen kledingvoorschriften onderdeel van
zijn, bijvoorbeeld een verbod op sportkleding of een
eis om netjes gekleed te gaan. Als een individu niet de

juiste kleding draagt en dus niet voldoet aan de gestelde
eisen, kan diegene de toegang worden ontzegd - ook
als de betreffende persoon nooit eerder voor problemen
heeft gezorgd. Het uitsluiten aan de deur is rechtvaardig,
zolang dit kan worden verantwoord met huisregels van
de horecagelegenheid of op basis van een risicoverwachting. Voor de teleurgestelde gast in kwestie is het
een kleine moeite om anders voor de dag te komen of
om een andere bar te bezoeken.
‘Het is ook legitiem om mensen te weigeren die niet in
het beeld van de avond passen. De sfeer die een eigenaar in zijn café wil creëren is volledig aan de kroegbaas zelf. Zo kunnen kledingmerken worden verboden
die voor een grimmige sfeer zorgen. Hier geldt weer
dat de deurwacht op de hoogte moet zijn van de regels
en deze uit moet kunnen leggen aan de gasten. Met
andere woorden: de beveiliger moet genoeg munitie
hebben om alle mogelijke vragen te beantwoorden en
twijfel weg te nemen.’

anderzijds
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De stelling van deze
maand:

Deurbeleid
op basis van
uiterlijke
kenmerken
is terecht

Dr. Peter Timmerman, ethicus aan de Rijksuniversiteit Groningen
‘Mensen uitsluiten op basis van uiterlijke kenmerken
is wat mij betreft moreel onacceptabel. Iemand kan
dan worden geweigerd omdat de portier voorspelt dat
diegene zich zal misdragen. De uitsmijter veronderstelt
bijvoorbeeld dat iemand met tatoeages zich agressief
zal gedragen, omdat deze types vaak ruzie zouden
zoeken. Wanneer je geen bewijs kunt aanvoeren, zoals
eerder voorgevallen conflicten met die persoon, is een
gast de deur wijzen niet te rechtvaardigen. Je maakt
hem dan verantwoordelijk voor negatief gedrag van
anderen.
‘Een horecaondernemer of beveiliger vindt dat de belangen van eenlingen die niet naar binnen mogen niet
opwegen tegen het belang van de grote groep gasten
die al binnen is. Veiligheid heeft volgens hen prioriteit
en wie wordt weggestuurd, kan wel ergens anders
terecht. Hier gaat het om een soort schijnveiligheid:

het is namelijk niet bekend of de potentiële gasten die
worden geweigerd zich zouden hebben misdragen. In
zekere zin wordt mensen zo de vrijheid ontnomen om,
net als degenen die wel binnen mogen, te laten zien
dat zij zich netjes gedragen.
‘Selectie op de juiste manier en met de juiste redenen
kan ik begrijpen. Zo ben ik niet tegen kledingvoorschriften in het algemeen, alleen er is wat mij betreft
een grens. Deze is bereikt wanneer het voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld mensen met minder financiële middelen, moeilijk wordt om aan de eisen, zoals
chique kleding, te voldoen. In de praktijk is iets als een
petjesverbod makkelijk te implementeren en hieraan
kunnen gasten zich eenvoudig aanpassen, dat is minder problematisch. Bij tatoeages is deze aanpassing
niet mogelijk. Uiteindelijk moet gelijke behandeling
het uitgangspunt zijn. Dit weegt voor mij zwaarder dan
het eventueel voorkomen van een mogelijk gevaarlijke
situatie.’ ANS
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Vlnr: Jiajie Tu, Yuan Feng, Zilin Robert Song en Tao Tan. Yiwei Chen is op de kleine foto op de pagina hiernaaste te bewonde-

Slaan je smaakpapillen op hol of weerhoudt de geur je al van proeven?
Culinaire hoogstandjes en magnetronprutjes, ANS schuift aan bij de
Nijmeegse student, proeft en velt haar oordeel over zowel eten als
poseertalent. Deze maand: China town op hoogeveldt
‘Normaal maken we alleen een spicy variant, maar
speciaal voor jullie hebben we ook een minder pittige
versie’, zegt Zilin Robert Song (25), promovendus Medical
Sciences aan de Radboud Universiteit. Hij heeft de maaltijd
tot in de puntjes voorbereid. Netjes gerangschikt liggen
de ingrediënten klaar voor gebruik in de keuken van Hoogeveldt gang 80. Vanavond schuift ANS aan bij een groep
Chinezen en staat een traditionele Hot pot op het menu.
Yuan Feng (26), masterstudent Filosofie, woont bij Robert
in het complex. ‘Het was even wennen in Nijmegen, het is
hier zo stil op straat. Dat is niks voor mij, ik heb liever de
drukte van Peking.’ Jiajie Tu (23), masterstudent Financial Economics, Yiwei Chen (21), masterstudent Medical
Science, en Tao Tan (27), radioloog aan het Radboudumc,
vormen samen met Robert en Yuan een vriendengroep in
Nijmegen.
De Chinezen worden wel eens met Nederlandse vooroordelen geconfronteerd: ‘Nederlanders denken dat het in
China normaal is om hond te eten, maar dat is alleen zo in

bepaalde streken. Zelf heb ik het pas één keer gegeten.’
Yiwei heeft de viervoeter nog nooit op haar bord gehad.
Voor een stukje China op haar bord gaat ze in Nederland
naar de Refter. ‘De bamischijf daar heeft nog de meest
authentieke Chinese smaak van alle Aziatische gerechten
in dit land.’
Robert vertelt dat Nederland aan de andere kant van de
wereld, naast het concept voor The Voice of China, vooral
bekend staat om het soepele drugsbeleid. ‘Veel Nederlanders hebben al ervaring met marihuana en konden mij een
beetje op weg helpen.’ De aanwezige Chinezen hebben
dan ook allemaal wel eens het Hollandse middel gebruikt
om in hogere sferen te komen.
Ondertussen wordt er een speciaal voor de gelegenheid
gekochte, plastic bestekset tevoorschijn getoverd. Voor de
meerderheid van de groep maakt het niet uit met wat voor
soort gereedschap ze hun eten naar binnen schuiven. Voor
Yiwei is dit wel van belang: ‘Van mijn vader mag ik niet met
mes en vork eten, stokjes zijn verplicht bij mij thuis.’ ANS
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boodschappenlijstje

Het maken van een goede hot pot
kost eigenlijk weinig tijd en moeite.
Breng ongeveer 1 liter water aan de
kook en voeg het Hot pot-kruidenpakket toe aan het water. Was de
knolraap, sla en paddestoelen. Snijd
vervolgens zowel groenten als vis en
vlees in stukjes en voeg deze in een
zeef toe aan de kokende mix. Laat
het eten 5 à 10 minuten koken en de
aroma’s absorberen. Schep ze vervolgens uit de pan en tast toe.

Hot pot-kruidenpakket van Xiaofeiyang (verkrijgbaar bij de Aziatische toko), 500 gram biefstuk, 1
krop ijsbergsla, 250 gram Enoki paddenstoelen,
1 knolraap, 500 gram aardappelschijfjes, 200
gram witte vis, 200 gram zeevruchten

GROEPSFOTO

smaak

Ondanks dat Aziatische toeristen graag veel foto’s maken, is het poseren niet voor de studenten weggelegd.
Nog voordat de foto wordt genomen, verdwijnt Yiwei
zonder afscheid te nemen. De overgebleven Chinezen
hebben de Hollandse wijsheid ‘doe maar normaal, dan
doe je al gek genoeg’, volledig onder de knie. Met een
krampachtige toast wordt nog geprobeerd de foto origineel te maken, maar de feestvreugde is ver te zoeken.
De poging eindigt in een teleurstelling en de opluchting
is groot als de foto is genomen.

Hot pot wordt normaal gesproken geserveerd in een grote
pan midden op tafel. Deze studentenvariant doet echter niet
onder voor het meer dan duizend jaar oude recept. De pannen blijven op het fornuis staan terwijl de etenswaren uit de
bouillon worden gevist. Zowel de pittige als de milde stoof
vallen erg in de smaak. De verzameling van ingrediënten
loopt uiteen van zeevruchten tot biefstuk waardoor er genoeg
keuze is. De bereidingstijd heeft niet de lengte van de Chinese Muur en de borden zijn dus zo vol. De unieke smaaksensatie, van pittige vis tot de malse enoki paddenstoel, maakt
deze maaltijd tot een van de betere gerechten en bovendien
origineler dan de Chinees om de hoek. Klein puntje van kritiek: de geur van de scherpe pot is na drie dagen nog niet uit
je kleren verdwenen.

cijfer:

5

cijfer:
eindcijfer:

9
7

Colofon
P. 30

28e jaargang, oplage 10.000 stuks
Hoofdredactie Kiki Kolman, Felix Wagner
Redactie Wouter Exterkate, Gijs Hablous, Aniek
Hikspoors, Anders Hoendervanger, Ronald Peeters, Cecile Vermaas
Medewerkers Rianne Boven, Janna Gerrits, Kim
Saris, Irene Schoenmacker, Sarina Trejic, Marit
Willemsen
Illustraties Mark Vlek de Coningh, Joost Dekkers, Anders Hoendervanger, Sanne Reckman,
Jurgen Tesselaar, Rens van Vliet
Foto’s Jaap Baarends, Joep Dooper, Kiki Kolman,
Zaza Muntinga, Elise Talsma
Columnisten Mark Buck, Diederik Rozenboom
Kerstverhaal Marieke Rijneveld
Eindredactie Pieter Hengst, Dean van Kerkhof,
Pieter van der Lugt, Silke Spierings, Mickey
Steijaert, Henk Strikkers, Adrianne Tuk, Loes de
Veth, Jan Harm Westerdiep, Inge Widdershoven,
Pleunie de Wild
Voorpagina Jaap Baarends
Crypto Mickey Steijaert
Ontwerp Marloes de Laat en Roel Vaessen
Lay-out Kiki Kolman
Met speciale dank aan Remco Frank, Karlijn
Martens en Ruud Penders
Dagelijks bestuur Inge Widdershoven (voorzitter), Loes de Veth (secretaris), Robin Schoots
(penningmeester)
Druk MediaCenter Rotterdam
Uitgave, abonnementen en advertentieacquisitie Stichting MultiMedia:
stichtingmultimedia@gmail.com
Redactieadres Heyendaalseweg 141 6525 AJ
Nijmegen
Tel 024-3612176
Mail redactie@ans-online.nl

Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad is een onafhankelijk maandblad
dat gratis in de binnenstad en op de Radboud Universiteit Nijmegen wordt
verspreid.
Het verschijnt 10 keer per jaar in de maanden september t/m juni. De uitgave
van ANS wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ans deze maand
Crypto
P.P.31
31

CRYPTO

Buiten is het koud, maar op pagina 31 van de ANS gaat het er heet aan toe. De crypto gaat deze
maand namelijk over warme dingen, dus kijk uit dat je je vingers er niet aan brandt.

HORIZONTAAL
1. Terug over de strook leidt tot ziekte (6), 6. Net niet vies erbij (7), 8. Een miljoen universiteiten uit Overijssel op je hoofd (4), 11. Het is geen
ondergedompelde ui (6), 12. GroenLinks, oh nee! (5), 13. Eetlepel waterstof (3), 16. Weersta anders de kou (7), 17. Het schiet niet op met de
warmtebron (6), 21. Hussel draai en de kever houdt het warm (8), 22. Openbaar vervoeren (4), 23. Weet hoe de uitroep van een ezel klinkt (5),
24. Speedskater Kjeld can have it (7).
VERTICAAL
1. Koninklijk draaipunt (3), 2. Brei een gebroken ruit (4), 3. Want munt sproeit niet (9), 4. Bevestigingen (3), 5. Heilig familielid (5), 6. Verlichtende drank (8), 7. Het is bijna verboden voor de vriend van Harry (9), 9. Verkwist het niet, maar hou het warm (6), 10. Zo riepen de tegenstanders van anuslikken (6), 14. Koekje met overtreffend schoonmaakmiddel (7), 15. Vanwege de kou (4), 19. Zonder lachende Guevara is de kaas
een heet goedje (4), 20. Het kan ook fries (4).

ANTWOORDEN VAN DE NOVEMBER-CRYPTO
HORIZONTAAL: 5. JAM, 6. SMEERKAAS, 8. WORST, 10. MELK, 11. BOLLETJE, 12. VLOKKEN, 13. PINDAKAAS, 15. PATE, 18. BELEGEN, 19. HALFVOL, 20. KAN, 21. CERVELAAT, 22. HAM.
VERTICAAL: 1. KAAS, 2. BECEL, 3. FRUITHAGEL, 4. MARMELADE, 6. STROOP, 7. VOLKOREN, 9. THEE,
14. SPEK, 16. ANANAS, 17. PASTA, 18. BOTER.
De winnaar van vorige maand is Irene Engels. Deze keer maak je kans op tweemaal warme chocolademelk met slagroom en gebak bij Bagels & Beans. Bij deze
lunchroom kun je terecht voor lekkere bagels, heerlijke koffie en de nodige rust.
Wil jij kans maken op dit opwarmertje? Mail dan voor 12 december je oplossingen
naar redactie@ans-online.nl
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Slechte kroegervaringen, meters bier of stomende
seks: iedere maand laat ANS een student aan het
rad draaien om het onderwerp van zijn ondervraging te bepalen. Deze maand: Kate, 19 jaar en
tweedejaars Amerikanistiek.
Voor wie ga jij uit de kleren?
‘Vanwege mijn geloof ga ik het liefst pas naakt in het
huwelijksbed. Helaas werkt dit tegenwoordig niet meer
zo, maar ik wil nog steeds op zijn minst een goede relatie
voordat ik seks heb. Het zou fijn zijn als mijn toekomstige
partner ook gelovig is. Of het een man of vrouw is met wie ik
uiteindelijk het bed induik, maakt me niets uit. Dat lijkt misschien tegenstrijdig met mijn levensovertuiging, maar in mijn
hart lukt het me niet om tegen homoseksualiteit te zijn. God
heeft wel betere dingen te doen dan zich te bemoeien met
mijn geaardheid.’
Waar vecht jij voor?
‘Ik wil strijden voor vrouwenrechten. Mijn vader in
Duitsland heeft vrienden die zeggen: “Hoe kun je je

dochter zo ver weg laten studeren?” Zij vinden dat vrouwen
thuis moeten blijven en achter hun man moeten staan. Veel
van hun dochters in ons conservatieve dorp gaan helemaal
niet studeren. Zij zitten thuis, krijgen kinderen, doen verder
niks en zijn daar tevreden mee. Toch denk ik niet dat God het
erg fijn vindt als je alleen maar voor je huwelijk leeft. Vrouwen
zie ik liever in de directeursstoel dan op de bank bij hun man.’
Zit je voor het slapengaan ook op je knieën
naast het bed?
‘Ja, ik gebruik het gebed als een soort reflectie
op mijn dag. Voor mij is het goed om te weten dat er altijd
iemand luistert. Sommige van mijn vrienden zijn sceptisch,
die vragen aan mij hoe ik zeker weet dat God bestaat. In
de laatste klas van de middelbare school twijfelde ik daar
ook aan: hoe wist ik dat Hij echt naar mij luisterde? Op een
van die moeilijke momenten kwam er een fel licht door mijn
raam. Natuurlijk had dat best een vliegtuig kunnen zijn, maar
voor mij was dit een bevestiging van Zijn bestaan. Misschien
komt dat gevoel uit mezelf, maar dan is dat ook iets dat Hij
aan mij heeft gegeven.’ ANS

