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cOmmeNTAAR

Beste nieuwe gezichten,

Nog voor de colleges weer aanvangen, overspoelen jullie een 
week lang de campus, het sportcentrum en de Molenstraat. 
Wij zien jullie shotjes nemen in Van Buren, je kater uitzweten 
tijdens een introductiecursus bommen en vervolgens weer 
biertjes adten om op te warmen voor de volgende avond. Na 
deze week weet je dat het stinkt in de soos. Misschien heb je 
wel een plasje kots achtergelaten voor de El Sombrero, dat 
de volgende ochtend netjes is opgeruimd door de Dar. 

Toch is er nog zo veel meer moois in Nijmegen dan een straat 
gevuld met braaksel. Je hebt poppodium Doornroosje, waar 
je bandjes kunt luisteren en los kunt gaan op de nieuwste 
techno. Het Kronenburgerpark vult zich bij het eerste zon-
nestraaltje met honderden studenten. Er zijn zelfs illegale 
feesten waar mensen net zolang dansen tot de politie hen 
sommeert te stoppen.

Op de campus gelden een aantal regels waar je je aan dient 
te houden. Bier is er pas na half vier. Flyers neem je niet aan. 
Je hebt geen les van leraren, maar college van docenten. 

De RU heeft bovendien de Refter met plofkipvrije maaltijden 
en wanneer deze je de neus uitkomen is er om de hoek nog 
cafetaria De Fest. Je kunt je ouders dus vertellen dat je heel 
gevarieerd eet. 

Tenslotte is er nog één ding wat je moet weten. Als je straks 
met tegenzin of juist vol goede moed richting sportcentrum 
loopt, zie je onderin het Gymnasion een rij kantoortjes. 
Achter een van die deuren zitten wij, alweer druk bezig voor 
de nieuwe ANS of met vers nieuws voor de site. Zwaai dan 
even, wij zwaaien altijd terug.

Liefs,

De hoofdredactie
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NieT ANS
AllES WOrdt ANdErS
Nee, niet alles. ANS-Online zal natuurlijk blijven be-
staan, er zitten alleen andere personen achter de site 
die jou komend jaar van het meest interessante nieuws, 
de leukste columns, mooiste beeldreportages en 
spraakmakende interviews zullen voorzien. Wij hebben 
er zin in. Dus houd ANS-Online.nl in de gaten!
 

WOrdt VErVOlgd?
Minister Bussemaker kondigde heel tevreden aan 
dat de invoering van het sociaal leenstelsel voor de 
bachelorfase wordt uitgesteld tot het begin van het col-
legejaar in 2015. Leuk voor alle zesdejaars die nu op 
wereldreis kunnen, maar niet voor de huidige student 
die vanaf volgend jaar geen cent meer krijgt. 
 

#rUINtrO13
Tijdens de intro zijn wij uiteraard ook aanwezig om 
uitgebreid verslag te doen van bier drinken in de 
Molenstraat, bier drinken bij Ovum en bier drinken op 
het terras. Zelfs wanneer de kroeg wordt gesloten zijn 
wij er nog voor een bezemverhaal. Verder testen we bij 
welke eetactie je het smakelijkst je bodem kunt leggen 
en hoe fotogeniek de introgroepjes dit jaar zijn. 

OOk dE COllEgES bEgINNEN WEEr
Oh ja, we zijn hier om te studeren. Brak of niet, het is 
(weer) tijd om de collegebanken in te schuiven, dus 
ook voor weer een opening van het academisch jaar. 
Alle hoogleraren zullen weer in toga verschijnen en 
rector magnificus Kortmann zal weer met een hete 
aardappel in zijn keel de zaal toespreken. Wij zullen er 
ook weer bij zijn en doen verslag. ANS

Op de hoogte blijven van al 
het studentennieuws?

Check dan 
www.ans-online.nl, volg ons 
op twitter of like de ANS-
pagina op Facebook
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lowlANS 5.0
Het is weer intro en dus is het weer tijd voor LowlANS. Met 
honderd eerstejaars en hun intro-ouders vertrekken wij naar 
het platteland, waar wij ons met hamburgers en bier op 
een festival wanen. Ook het bandje, de vuurspuwer en twee 
avonden wild feest zullen dit jaar niet ontbreken. Alle intro-
ductielopers zijn van harte welkom om vorig jaar te evena-
ren. Even ter informatie: het scharreltentje is niet ongebruikt 
gebleven en een groep Sociologen eindigde beide avonden 
met hun broek op hun hoofd. Uitdaging genoeg, lijkt ons zo.

Handige Harry 
‘Laten we een rad maken waar mensen aan moeten draaien 
en dan noemen we het De Raddraaier!’ Een heel leuk idee, 
die nieuwe rubriek voor de achterkant, maar de praktische 
uitvoering verliep iets minder soepel. De gemiddele ANS’er 
kan nog geen spijker in de muur slaan, laat staan een draai-
schijf aan een onderstel knutselen. Met een geleende boor 
van pa en ma, de uit elkaar gevallen lattenbodem van een 
huisgenoot en twee potjes HEMA-verf is het uiteindelijk ge-
lukt. Het schitterende resultaat kun je tijdens de intro-markt 
bewonderen. 
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cOllege vAN de 
TOekOmST
Hoorcolleges lijken de student steeds minder te boeien. Heeft een massaal col-
lege nog zin voor de steeds meer individualiserende student? ‘Zonder hoor-

colleges kun je net zo goed de universiteit sluiten.’

De interesse voor hoorcolleges lijkt met de tijd steeds 
minder te worden. In januari spuwde Jan Derksen, hoogle-
raar Klinische Psychologie aan de RU, al veel gif tegen deze 
onderwijsvorm. In zijn hoorcolleges zouden studenten voor-
namelijk bezig zijn met ‘gapen, eten en praten’ in plaats van 
het opdoen van relevante kennis. Volgens hem moet deze 
collegevorm dan ook worden afgeschaft. Mogelijke alter-
natieven zijn de kleinschalige werkgroep en het geven van 
online colleges. Massaal onderwijs heeft ook haar positieve 
kanten en lijkt van grote waarde. Wat is de toekomst van het 
klassieke hoorcollege?

Een andere onderwijsvorm
Het model van Bales beweert dat er andere, meer succesvolle 
opties voor kennisoverdracht zijn. Dit model beschrijft een 
piramide die aangeeft in hoeverre informatie blijft hangen bij 
verschillende onderwijsvormen. Aan de top bevindt zich het 
klassieke hoorcollege, waarbij de hoeveelheid stof die blijft 
plakken slechts 5 procent is. Dit steekt schril af bij discussie-
groepen die 50 procent rendement behalen. 
Maastricht University speelt hierop in en werkt daarom met 
Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Hierbij studeert men 
kleinschalig in werkgroepen, om zo studenten er toe te 
zetten zelf hun kennis uit te breiden. Een regelmatig toets-
programma ondersteunt deze werkgroepen. Cees van der 
Vleuten, professor in Onderwijs aan Maastricht University: 
‘Het klassieke model, waarbij na een semester van hoorcol-
leges een tentamen wordt afgenomen, is desastreus en leidt 
tot uitstel en piekgedrag voor het tentamen. Bij PGO word je 
gedwongen continu te leren, hierdoor kan een student niet 
ontsnappen aan onderwijs.’ 
Momenteel past alleen Maastricht deze manier van informatie-
overdracht toe, hier zitten echter haken en ogen aan. Marianne 
van den Hurk doet aan de RU onderzoek naar de relatie tus-

sen onderwijsmethoden en leerprocessen. Zij beschrijft in een 
van haar onderzoeken de effectiviteit van PGO ten opzichte 
van de gebruikelijke academische onderwijsvorm. De resulta-
ten bewijzen dat het volgen van PGO niet effectiever is dan het 
volgen van conventioneel onderwijs. Daarnaast hebben eer-
stejaars PGO-studenten veel moeite met het aanpassen aan 
deze onderwijsvorm. Ze missen zelfregulerende strategieën 
en zijn bovendien onzeker over welke stof bestudeerd moet 
worden, waardoor zij relatief vaak falen.
De RU heeft al wel geëxperimenteerd met verschillende 
onderwijsvormen: de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI) heeft e-lectures uitgezonden. 
‘Uit het aantal studenten dat alsnog aanwezig is bij het hoorcol-
lege blijkt dat de videocolleges niet substituerend werden 
gebruikt, maar dat studenten het college terugkijken als voor-
bereiding op het tentamen’, vertelt Noël Vergunst, coördinator 
van de afdeling Onderwijsondersteuning aan de RU. ‘Een 
videocollege in plaats van een massaal college zou ik jammer 
vinden. Dan kun je net zo goed de universiteit sluiten, juist de 
hoorcolleges maken dat de RU in deze vorm bestaat.’ 

Het heilige hoorcollege
Met honderd man massaal in de collegezaal zitten is niet nutte-
loos. Vergunst: ‘Studenten ervaren de interactie met docenten 
als prettig.’ Bij het onderzoek naar de effectiviteit van hoorcol-
leges moet altijd worden meegenomen dat de functie van het 
college niet alleen het bijspijkeren van informatie is, zoals het 
model van Bales suggereert. Het hoorcollege dient volgens 
Vergunst vooral om te inspireren. ‘Hoorcolleges kunnen heel 
nuttig zijn als ze goed worden uitgevoerd en op het goede 
moment worden aangeboden. Deze colleges stimuleren 
studenten door middel van een enthousiaste docent of een 
goede inleiding op een vak. Het is wel noodzakelijk dat werk-
groepen en opdrachten hier verder op aansluiten.’ 
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bArmHArt

Opeens zat ik met een kapot raam. Dat wil zeggen, 
het stukgaan van het raam kwam tamelijk onver-
wacht. Tussen mijn nog relatief vredige leven met 
een goed functionerend slaapkamerraam en de totale 
ravage van het zich niet sluitende raam bevond zich 
slechts één handeling. Een tamelijk gelukkige colum-
nist die op ongelukkige wijze een raam trachtte te 
openen. Het raam kraakte, ik vloekte en de in de tuin 
werkende onderbuurman schrok. Dit alles voltrok zich 
in grote hevigheid. Na een korte inspectie - met een 
raam van 70 kilo in de handen dienen handelingen 
zo min mogelijk tijd te beslaan - bleek dat het lijdend 
voorwerp zich uit zijn sponning bevond. 

Het meest cruciale punt alhier is dat je niet verwacht 
dat dit kan gebeuren. Je staat bedremmeld in je 
slaapkamer en denkt aan het vele onheil dat je boven 
het hoofd hangt. Ooit had ik na een feest een tamelijk 
ongelukkige confrontatie met een glazen ruitje thuis. 
Het feest eindigde daarmee uiteindelijk om half acht 
‘s ochtends in een taxi vanuit het ziekenhuis. Voor me 
uitstarend zat ik daar, mijn gerestaureerde maar tijde-
lijk onbruikbare rechterarm rustend op mijn schoot.

Naar buiten kijkend zag ik een studiegenootje fietsen. 
Gelukkig zag ze me niet, aangezien veel mensen om 
half acht in de morgen betere dingen te doen hebben 
dan te kijken wie er in een taxi naar Joost-mag-weten-
waar wordt vervoerd. De fiets was rood, maar daar-
mee was te veel gezegd. Het woord fiets was eigenlijk 
al een te grote kwalificatie voor het samenraapsel van 
twee wielen, een stuur en een zadel, waarop zij zich 
voortbewoog. Door de roerige studentenjaren heen 
was het ding uit elkaar gevallen, schroeven verloren, 
en voor een tamelijk bedrag gerepareerd. 

Toch had ze hem gehouden. De basisfunctie was 
overeind, en ergens had het ook wel iets rebels. Het 
was zelfs een statement. Een blijk van inzicht aan de 
wereld: telefoons, kastelen en zelfs relaties mogen 
dan wel stuk gaan, maar maakt dat ze ook minder 
waard? En terwijl ik daaraan dacht, tilde ik het slaap-
kamerraam half in de sponning en liet hem rusten op 
de dakpannen. Ik belde mijn huiseigenaar niet. Niet 
alles dat stuk is, verliest zijn waarde.

cOllege vAN de 
TOekOmST

Studenten blijven naar hoorcolleges komen, zo laat de pilot 
bij FNWI zien, maar capabele docenten zijn een vereiste. 
Daarnaast is een voordeel van hoorcolleges ten opzichte 
van discussiegroepen het creëren van de rode draad. Het 
uitsluitend geven van werkgroepen heeft kennisverwerking 
als doel en laat de student die nog onbekend is met de stof 
een tijd lang in het duister tasten. Een interessant hoorcollege 
kan een student aanzetten tot het doen van een fatsoenlijk 
aansluitend literatuuronderzoek. 

Niet met uitsterven bedreigd
‘Men zou er goed aan doen minder tijd en geld te steken in 
informatieoverdracht zoals hoorcolleges en meer in informa-
tieverwerking’, vertelt Van der Vleuten. Dat het hoorcollege in 
de toekomst geen schijn van kans heeft naast werkgroepen 
en videocolleges is echter te ver gegrepen. Hoorcolleges 
zijn vaak niet aantrekkelijk gepresenteerd, maar zeker niet 
overbodig. Vergunst: ‘Niet alle hoorcolleges zijn nuttig voor 
jou als student en ze worden ook niet altijd goed gegeven. In 
een concentratiedip moet een docent interactief werken om 
de student te blijven prikkelen.’  
Hoorcolleges zijn dus nog niet met uitsterven bedreigd. Indi-
vidualiserende studenten en de geringe hoeveelheid infor-
matie die blijft hangen na zo’n college zijn niet als probleem 
aan de orde. Dit is immers niet de functie van het college, 
maar die van de bijbehorende werkgroep. Hierdoor blijft de 
student geprikkeld om zelf actief te studeren. Bij een acade-
mische opleiding mag worden verwacht dat een student zelf 
in de stof graaft en hier kan het hoorcollege op inspelen door 
handvatten te bieden.
Een zaal van een paar honderd man blijven boeien is lastig, 
maar niet onmogelijk. De toekomst van een hoorcollege is 
gewaarborgd, en daarbij een generatie studenten die aan de 
lippen van een docent hangt. 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 waar-

de van de aangeboden goederen mag de 900 euro niet 

te boven gaan. Mail naar: stichtingmultimedia@gmail.com

Leuke spontane jongen zoekt kamer. Ik hou van gezel-

ligheid, maar doe ook mijn eigen ding. Samen eten = 

altijd leuk.

Mail : Stevenzoektkamer@gmail.com

Heeft iemand mijn roze GIANT-fiets gezien? Ik was er erg 

aan gehecht. Hij heeft twee paars-zwarte fietstassen en een 

geel kettingslot. Bel me. 06-23422482

Tweedehands IKEA-boekenkast gezocht voor in studenten-

kamer. Alle soorten maten zijn welkom. Tel. 06-38004074
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‘Ze zeurt altijd dat we op tijd moeten komen, maar zelf begint ze standaard te 
laat’, moppert een studente, terwijl ze met haar pen op een tafeltje tikt. Van der 
Zee arriveert ruim op tijd, maar is om vijf over half inderdaad nog steeds bezig 
met papiervelletjes en een ouderwetse overheadprojector. Wanneer ze wil be-
ginnen, duurt het lang voordat het rumoer in de zaal stopt. De bioloog houdt ech-
ter vol, krijgt de aandacht en raakt deze niet meer kwijt. Dit is mede te danken 
aan haar creatieve manier van uitleggen. ‘Dinsdag 4 juni, de dag van anderhalve 
liter sinas’, zegt Van der Zee vrolijk. Op de PowerPoint staat een plaatje van een 
fles gele vloeistof ter illustratie. Toch gaat dit college niet over frisdrank en is de 
sinas slechts een metafoor voor de hoeveelheid urine die we produceren op een 
dag. ‘Een milliliter per minuut lijkt misschien weinig, maar als ik hier twee uur 
sta te praten zijn dat er al 120.’ Van der Zee heeft geen moeite pis met drank te 
associëren en pakt nu haar flesje ijsthee op: ‘In zeven uur heb je dit dus helemaal 
vol geplast.’  
Het college begint makkelijk – ‘de blaas vult zich totdat je hard op zoek moet 
naar een toilet’ – maar al snel wordt het een uiteenzetting vol technische termen 
begeleid door microscoopbeelden. Van der Zee praat kalm en het college heeft 
een duidelijke opbouw, waarin steeds verder wordt ingezoomd op de mense-
lijke nier, ofwel ‘de riolering van het lichaam’. Ook deze metafoor is vergezeld 
van een plaatje, ditmaal van een rioolbuis. Belangrijke begrippen worden goed 
benadrukt en uitgelicht, al valt de docent af en toe te veel in herhaling: geen van 
de aanwezigen zal ooit nog vergeten waar in de nier het ‘Kapsel van Bowman’ 
zich bevindt. Tussen de onderwerpen door kondigt de bioloog aan wat ze gaat 
behandelen, waardoor het geen begrippencircus wordt, maar een overzichte-
lijk verhaal met genoeg tijd om te noteren wat belangrijk is. Vooral wanneer het 
woord ‘tentamen’ valt neemt het gekras van de pennen danig toe.
Behalve plaatjes gebruikt Van der Zee ook studenten om haar passie voor urine 
uit te dragen. In de tweede helft van het college moeten zes jongens met een 
gemillimeterd kapsel en zes meisjes met lang haar naar voren komen. ‘Even met 
je haren zwaaien’, instrueert Van der Zee de dames. Zelf demonstreert ze hoe het 
moet door haar blonde lokken een paar keer op een neer te zwiepen. Daarna 
vraagt ze de zaal: ‘Wat zijn zij, behalve zes prachtige vrouwen?’ De humorloze 
studenten durven hun haar niet los te gooien en in de zaal is weinig waardering 
hoorbaar voor dit grappige intermezzo. De docent legt uit: ‘Kijk, dit zijn cellen 
met superlange microfili en de jongens beelden kubische epiteelcellen zonder 
microfili uit.’ De inventieve interactie onderbreekt de stroom van informatie en 
houdt het hoofd fris. Dat het niet helemaal overkomt, heeft meer te maken met 
het vroege tijdstip en de saaie studenten dan met de toewijding van de docent.

Het laatste Oordeel der Studenten
Het college is ‘helder’ en ‘duidelijk’, maar menig student ergert zich aan het feit 
dat de PowerPoints niet op Blackboard staan. ‘Oncool’ en ‘old-fashioned’, volgens 
een van hen. Ook het tempo ligt volgens velen te laag. Daar staat tegenover dat 
de stof interessant is en relevant voor de practica. Hoewel een enkeling Van der 
Zee graag enthousiaster zou zien, worden haar ‘mooie voorbeelden’ zeer ge-
waardeerd. Ook de interactie is een pluspunt en al met al zijn de biologen in spe 
blij met Van der Zee. ANS

duffe opsommingen of ultiem entertainment? 
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collegebanken om een genadeloos oordeel  
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Het Nederlandse bandje Mister and Mississippi kent 
warme herinneringen aan hun bezoeken aan Nijmegen. 
In de Stevenskerk gaven zij een van hun eerste uitver-
kochte concerten en tijdens de Popronde speelden ze 
een speciale set in De Klinker. Gitarist en zanger Danny 
legt uit: ‘Er was geen apparatuur aanwezig dus toen 
besloten we maar akoestisch te spelen. Misschien was 
er wel honderd man in die tent en het was een enorm 
kabaal. Heel zenuwachtig begonnen we met onze set en 
ineens werd het helemaal stil. Dat was een van de meest 
magische optredens tot nu toe.’
Vandaag ontmoet ANS hen in Village Coffee & Music in 
hartje Utrecht. De tent staat volgens de barman bekend 
als een ontmoetingsplaats voor jonge artiesten. Het feit 
dat de barman al weet wat de twee heren willen bestellen 
verraadt dat zij hier vaker te vinden zijn. Samgar, links op 
de foto en verantwoordelijk voor zowel zang als percus-
sie, bestelt net als altijd een latte macciato met hazelnoot-

siroop. ‘Het is wel een beetje een hipster-café’, geeft hij 
toe. Met zijn haar schuin over zijn gezicht gekamd en zijn 
geruite blouse tot het bovenste knoopje gesloten misstaat 
hij hier overigens niet. Danny is nog even bezig met een 
‘belangrijk telefoontje’ voordat hij zich bij zijn bandge-
noot voegt.
Maxime, percussioniste en zangeres, en Tom, gitarist en 
toetsenist, vormen de andere helft van het viertal maar 
zijn vandaag niet aanwezig. ‘Interviews doen we altijd in 

tweetallen, maar de samenstelling is steeds anders. Zo 
proberen we alles een beetje te verdelen.’
Ze zijn samengebracht voor een opdracht binnen hun 
opleiding aan de Herman Brood Academie. Voor het vak 
Act Development moesten ze in een groep drie liedjes in 
een bepaalde stijl maken, die dan beoordeeld werden. 
Het viertal bleek al snel een klik te hebben. ‘Bij de eerste 
repetitie was voor ons al duidelijk dat dit te gek ging 
worden.’ Sindsdien gaat het de muzikanten voor de wind. 
Ze wonnen glansrijk de finale van de Amsterdamse Pop-
prijs, daarna volgde Bevrijdingsfestival Amsterdam en de 
Popronde. Ze sleepten de 3FM award voor beste nieuw-
komer binnen. Als neusje van de zalm mochten ze dit jaar 
op Lowlands spelen, een droom die uitkwam.

Spelen jullie het liefst voor een feestpubliek of voor 
een luisterpubliek?
Samgar: ‘Onze muziek leent zich heel erg voor het 
luisteren. We kunnen ook wel hard spelen dus het hoeft 
niet per se zitpubliek te zijn maar in een kroeg waar men 
alleen komt om bier te drinken horen wij niet thuis.’
Danny: ‘Soms speel je op een plek waar het redelijk ru-
moerig is, dan is het juist de uitdaging om het publiek stil 
te krijgen en dat kan ook heel gaaf zijn.’
Samgar: ‘Onze muziek dwingt het respect af er naar te 
luisteren. Soms is dat niet nodig, in de Stevenskerk in 
Nijmegen weet je van tevoren dat het publiek stil is en dat 
is ook fijn.’

Of de goede sfeer in Nijmegen te danken is aan de grote 
hoeveelheid studenten in het publiek blijft in het mid-
den. De mannen zeggen niets te missen aan hun eigen 
studententijd, die pas kortgeleden tot een einde is geko-
men. ‘De Herman Brood Academie heeft sowieso geen 
studentenverenigingen of iets dergelijks, eigenlijk was de 

‘Onze muziek dwingt het res-
pect af om naar te luisteren. 

Soms is dat nodig.’ 

hiPPe kAPSelS 
eN fOlky NOTeN
Ze zijn nog erg jong en pas kort bij elkaar, maar de eerste single van mister 
and mississippi werd al snel een hit. Voor 2013 was het doel van de band 
een optreden op Lowlands. Nu die droom in vervulling is gegaan kijkt de band 
verder. 
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school in zijn geheel een soort grote vereniging. Het waren 
vooral de mensen die er studeerden die de opleiding tof 
maakten.’

Het is wel duidelijk dat dit niet het eerste interview is dat de 
heren geven. Ze drinken ontspannen hun drankjes en de 
antwoorden komen als ingestudeerde verhaaltjes boven-
drijven. Danny: ‘Wanneer ik tijdens een interview een goed 
antwoord van bijvoorbeeld Tom hoor, gebruik ik datzelfde 
antwoord gewoon bij een ander interview en andersom. Het 
is echter wel gek om jouw antwoord uit iemand anders mond 
te horen.’
De vele interviews ten spijt, op de vraag onder welk genre 
hun muziek valt, hebben de heren geen eenduidig antwoord.
Danny: ‘Deze vraag krijgen wij heel vaak en we hebben hier 
alle vier een andere mening over. Als we het aan anderen 

vragen krijgen we ook nooit een duidelijk antwoord. De een 
zegt folk, de ander dreampop of rock. We maken wat we tof 
vinden, dat mensen daar een genre aanhangen is prima, 
maar wij kiezen daar niet bewust voor.
Samgar: ‘Natuurlijk wordt elke band geïnspireerd door an-
dere bands, maar ik heb nog van niemand gehoord dat onze 
muziek ergens op lijkt. Wij proberen onze eigen draai aan de 
muziek te geven en dat is in Nederland wel vernieuwend.’

Jullie noemden net het genre folk. Waarom denken 
jullie dat folk steeds hipper wordt op dit moment 
en zien jullie jezelf als voorlopers of volgers van 
die trend?
Danny: ‘Folk wordt inderdaad steeds hipper. Wat genres 
betreft heb je een markt van vraag en aanbod, misschien 
hebben wij een manier gevonden om stijlen te combine-
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ren en onze eigen draai eraan te geven, een soort gat in de 
markt,al hebben we die niet bewust gezocht.’
Danny: ‘Een eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. We 
hebben allemaal een aparte sound en dat wilden we combi-
neren zonder er te veel over na te denken. Individueel zijn 
we goede muzikanten maar samen zijn we veel beter, omdat 
dan die stijlen samenkomen. 

Is dit de reden dat jullie album geen titel heeft?
Danny: ‘We wilden een plaat maken met één sound, geen elf 
losse liedjes. Deze overeenkomst hebben de liedjes dus wel, 
maar er is geen gemeenschappelijk thema of onderwerp. 
Wij vinden dat de titel van een album een overkoepelende 
term hoort te zijn voor wat je inhoudelijk laat horen en zo’n 
term was er in dit geval niet. 

Mister and Mississippi heeft op het podium geen traditionele 
opstelling met achterin de drums, daarna de bas en gitaar en 
vooraan een zanger of zangeres. De drums zijn vervangen 
door percussie-instrumenten, de bas is komen te vervallen en 
dit gat vullen ze op met driestemmige zang. De artiesten staan 
met zijn vieren op een lijn, en zijn daarmee allemaal frontman.  
Samgar licht deze keuze toe: ‘We willen een geheel zijn en dat 
proberen we ook uit te stralen.’ 
Danny: ‘Binnen onze bezetting is iedereen gelijk. Het gaat niet 
om Maxime, Tom, Sam of om mijzelf, het gaat om ons allemaal 

samen. Ik sta ook vooraan, ik ben frontman, net als iedereen.’
Samgar: ‘We hebben het er wel eens over wat we zouden doen 
als er iemand weg zou vallen binnen de groep. Voor ons bestaat 
de band niet meer wanneer we niet met zijn vieren zijn. Je kan 
bijvoorbeeld een andere gitarist inzetten, maar dat geeft een 
andere sound en daarmee een andere identiteit aan het geheel. 
Als er iemand bij ons weg zou vallen verdwijnt de chemie. 
Mister and Mississippi is een front en wij geloven dat daar veel 
kracht in zit. We zijn één linie, één geluid en één geheel. Daarin 
schuilt onze signature.’
Danny: ‘Er zijn ook bands waar dat niet per se zo hoeft te zijn, 
op school zagen we vaak dat er gewoon een vervanger werd 
opgetrommeld wanneer een bandlid ziek was, dat is bij ons 
niet mogelijk.’

Ondanks hun jonge leeftijd mist de band niets aan ambitie en 
prestatiegerichtheid. Danny: ‘Het creatieve proces is tof maar je 
werkt toch toe naar het moment dat die plaat er eindelijk is. Het 
bloed, zweet en de tranen die je in een project hebt gestopt zijn 
het pas waard wanneer dat project is gelukt.’

‘Ik ben ook frontman, 
net als iedereen.’
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Samgar nuanceert dit: ‘Natuurlijk werk je naar een resultaat toe, 
maar de manier waarop dat tot stand komt is ook heel belang-
rijk. We hebben vaak een hoop losse ideeën, die brengen we 
samen tot er een geheel wordt gevormd. Dat zegt iets over 
onze manier van werken.
Danny: ‘Elk liedje heeft toch zijn eigen lading en dat vereist 
een eigen aanpak. Voor sommige nummers is het belangrijk 
dat ze hard en groots worden gespeeld, andere nummers 
komen juist het best tot zijn recht wanneer ze klein en intiem 
gebracht worden.’ 

gaat er daarbij nooit iets mis?
Danny: ‘Gaan we nu de blooperronde doen? Ik heb wel een 
gênant verhaal. In Alkmaar speelden we in een café tijdens de 
Popronde, het was heel hectisch dus ik was redelijk gestrest. Er 
liep daar een meisje en ik dacht dat ik haar herkende, dus ik 
liep naar haar toe en gaf haar drie kussen. Toen ik wegliep be-
sefte ik dat ik haar helemaal niet kende. Ze stond vooraan in het 
publiek tijdens dat optreden dus dat was extra ongemakkelijk.’
Samgar: ‘Dat doet hij bij elk meisje.’ 
ANS
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wAAR iS 
dAT feeSTje?
Het Nijmeegse uitgaangsleven reikt verder dan de Molenstraat en de soos. Als 
de reguliere kroegen allang hun deuren hebben gesloten gaan tiental-
len feestgangers nog los op illegale feesten. ‘De vaste bezoekers zijn heel 
open-minded, dat zorgt voor een fijne sfeer.’ 

Waus aan de Waal  
Bobby wandelt op zijn gemak door het Valkhofpark. 
‘Een tijd geleden heb ik hier nog drieënhalve maand 
gewoond, in een tentje tijdens Occupy.’ Vandaag is de 
tweeënveertigjarige kraker hier niet gekomen om te de-
monstreren, maar om te praten over hoe hij in iets meer 
dan twee jaar tijd een concept genaamd Wildlife op de 
kaart zette en sindsdien maar liefst zeven edities van 
het illegale drum and bass-feest heeft georganiseerd. 
‘Ik ben hiermee begonnen toen ik in een kraakpand 
woonde met elf mensen en negen honden. Op een 
warme zomerdag was iedereen bevangen door de hitte 
voor zich uit aan het staren. Ik heb toen geroepen dat we 
een feest moesten organiseren op het strand aan de Waal. 
Dat zijn we gaan doen en opeens kregen we weer ener-
gie.’ Bij gebrek aan materiaal heeft Bobby zelf een oude 
kast uit elkaar gehaald en hier een speaker ingebouwd. 
Een week later stond hij met zijn organisatie, een stel 
bevriende DJ’s en maar liefst vijfhonderd man publiek op 
het Waalstrand. ‘Het geluid was verschrikkelijk, maar het 
feest was geweldig.’ 
Zijn feesten worden telkens op een andere locatie ge-
houden en zijn simpel van vormgeving, het gaat vooral 
om de muziek en het dansen. Een stel partytenten, een 
paar tafels met muziekinstallaties erop, een beschei-
den speakerwand en een kofferbak vol lauw bier zijn 
genoeg. ‘Als het licht wordt en er nog een handjevol 
mensen helemaal van de kaart staat te dansen, denk ik 
wel vaak “de volgende keer moeten we echt meer aan 
decoratie doen”. Dan ziet het er heel verlept uit, maar 

Meer dan honderd dansende mensen met een wazige 
blik in hun ogen, een enorme geluidsinstallatie en snelle 
beats vormen de basis van het feest in een oude, verla-
ten kerk. Feestgangers zijn in het ontheiligde huis van 
God terecht gekomen door instructies via sms en wisten 
tot een paar uur geleden niet dat zij nu hier zouden zijn. 
De zon is alweer op, maar het feest gaat door. Tenmin-
ste, zolang de politie wegblijft. Deze freeparty vindt 
namelijk plaats zonder vergunning.  
Illegale feesten zijn voor veel studenten een ver-van-
hun-bed-show, enkel bekend van de berichten over 
politie-invallen en slechte aflopen. Hoe komen deze 
evenementen tot stand, waarom worden ze georgani-
seerd en wat wordt er tegen gedaan?  
Organisatoren en bezoekers van freeparties zijn vaak 
terughoudend en praten niet graag met de pers. Dit 
heeft niets te maken met een afstandelijke of bitse per-
soonlijkheid, maar komt simpelweg doordat zij allen een 
eigen scene hebben ‘en die is underground en dat moet 
het blijven’. Daar komt nog bij dat de politie een steeds 
harder beleid voert tegen het organiseren van illegale 
feesten. Nu de danspartijen steeds vaker worden opge-
rold nog voordat de DJ’s hun speakers hebben aange-
sloten, sluit het netwerk zich verder en is het moeilijk de 
ravers en teknoliefhebbers te bereiken.  
Ook ANS kreeg het lastig in haar zoektocht naar illegale 
feestjes in Nijmegen en vond via-via haar weg tot en-
kele betrokkenen. Zij wilden hun verhaal vertellen, maar 
vaak onder voorwaarde van anonimiteit, om bemoeienis 
van justitie te voorkomen.
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deze setting is ideaal als het bij aanvang donker is en 
ramvol staat.’  

Studentikoos vergunningloos 
Het organiseren van feesten zonder vergunning op 
ludieke locaties is niet enkel weggelegd voor krakers 
en alternatievelingen. Bobby: ‘Iedereen kan dit. Je hoeft 
alleen maar een aggregaat, muziek en wat vrienden te  
regelen.’ Dat dachten voormalig RU-studenten Lieke en 
Sid ook toen zij samen met vrienden begonnen met het 
geven van bosfeesten rondom Nijmegen. ‘Voor de loca-
ties middenin bosgebieden zouden we nooit een ver-
gunning krijgen, terwijl het juist zo mooi is dat je al die 
groene blaadjes ziet als je omhoog kijkt’, aldus Lieke. 
De allerlaatste editie van hun When Nature Calls-feest 
heeft afgelopen zomer plaatsgevonden, dus het beestje 
mag bij de naam worden genoemd. Tweemaal per jaar 
zijn zij naar een steeds wisselend boslandschap getrok-
ken met geluidsinstallaties, een eigen bar en grootse 
decoratie. Uitnodigingen worden verstuurd binnen 

een select gezelschap. ‘Alle organisatoren mogen tien 
mensen op de lijst plaatsen. Iedereen kreeg de uitnodi-
ging per mail en kon voor een routebeschrijving of de 
coördinaten naar een speciaal nummer bellen. Mond-
tot-mondreclame doet het verdere werk.Telkens weer 
was het afwachten of er wel mensen zouden komen, als 
je dan die slinger met fietsverlichting aan zag komen 
wist je dat het was gelukt.’   
 
techno met een k 
Door het underground karakter weet niemand precies 
hoeveel illegale feesten er in Nederland worden gehou-
den. Bobby: ‘In Nijmegen worden tekno-feesten gehou-
den in kraakpanden, maar dat is zonder regelmaat en 
gebeurt spontaan. Ik hoor daar niets van, dat is niet mijn 
scene.’ Has is als voorzitter van stichting Legalize, die 
vecht voor het legaliseren van drugs, zijdelings betrok-
ken bij de scene. Hij schat dat er iedere week zo’n tien 
freeparties in Nederland plaatsvinden.  
Veel illegale feesten zijn verbonden aan de tekno-scene 
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- ook wel liefkozend ‘techno met een k’ genoemd -, die 
voortkomt uit de krakerswereld. Zogenaamde soundsy-
stems, DJ-collectieven met eigen mobiele geluidssyste-
men, organiseren de geheime feesten. Jaap is oprichter 
van een van Nederlands succesvolste tekno-systemen, 
waarvan de naam in dit artikel niet mag worden ge-
noemd. ‘Sinds een jaar of veertien heb ik het tekno-virus 
te pakken, nadat vrienden mij voor het eerst mee hadden 
genomen naar een freeparty. Wij hebben toen eigen ap-
paratuur verzameld en zijn zelf feesten gaan organiseren. 
Sinds 2004 gaan wij met eigen geluid naar internationale 
Teknivals, vooral omdat in het buitenland niet zo moei-
lijk wordt gedaan over vergunningen.’ Op deze festivals 
wordt een stuk natuur met enorme boxen en lichtvoorzie-
ningen omgebouwd tot een paradijs voor liefhebbers van 
de kraaktechno. De feesten duren soms wel twee weken 
en in de hoogtijdagen – begin 2000 – trokken ze meer 
dan honderdduizend bezoekers. Jaap: ‘Tegenwoordig 
zijn dat er nog wel eens veertigduizend in Frankrijk en 
zesduizend in andere landen.’ 

Feesten buiten de kooi 
Grootste pluspunt van de vergunningloze danspartijen is 
volgens de meeste betrokkenen het gevoel van vrijheid. 
Bobby draait een joint en neemt een stevige hijs. ‘Het is 
stout, buiten de wet, maar ik zie het niet als criminaliteit: 
we vallen niemand lastig. Nederlanders zijn een mak 
volk. Een feest met apparatuur op een strand zonder 
toestemming mag niet, dus blijf je daar vandaan. In die 
zin zitten we in een kooi. Het idee dat dit buiten de kooi 
is, niet volgens de beperkende normen, is voor mij erg 
belangrijk.’ Jaap sluit zich hierbij aan. ‘De vaste bezoe-
kers bij tekno-feesten zijn heel open-minded, dat zorgt 
voor een fijne sfeer.’  

Bovendien kunnen evenementen enkel op deze wijze 
stilgehouden worden voor het grote publiek. Jaap: ‘Om 
het verkeerde publiek buiten de deur te houden werken 
we al zeven jaar niet meer met flyers, enkel met uitnodi-
gingen per sms.’ 

Eigen veiligheidbeleid
Het romantische beeld van feesten in de buitenlucht en 
de vrijheid om plezier te maken op elk moment wordt 
door justitie niet erkend. Een illegaal feest kent immers 
ook haar keerzijden. Geen vergunning betekent ook 
geen bewaking, veiligheidscheck of gegarandeerde 
EHBO. De organisatoren zijn zich hiervan bewust. ‘Bij 
ons blijft er altijd iemand een soort van nuchter en we 
proberen te zorgen dat vrienden van Geneeskunde ook 
aanwezig zijn’, licht Sid toe. 
Grootste punt van zorg is het aanzienlijke drugsgebruik 
bij de freeparties. Dit hoeft volgens de betrokkenen geen 
probleem te vormen. ‘Waar mensen op legale feesten 
met een vaste eindtijd veel tegelijk gebruiken om al hun 
energie in beperkte tijd kwijt te raken, doen zij rustiger 
aan op langer durende, illegale feesten’, aldus Bobby. ‘Ik 
zie op feesten in bijvoorbeeld de Waalhalla regelmatig 
mensen afgevoerd worden naar de EHBO. Bij onze fees-
ten is nooit iemand out gegaan.’ Jaap wijst bovendien op 
de hoge mate van sociale controle. ‘Misdragende feest-
gangers zijn uitzonderlijk en hen kun je erop aanspreken 
als er iets gebeurt wat niet kan. Ik heb in al die tijd maar 
twee keer iemand een klap zien krijgen en toen had hij 
hem ook verdiend.’ Ervaring met ernstige ongelukken of 
gezondheidsproblemen heeft hij niet. ‘Ooit viel iemand 
van een dak en brak zijn arm, meer heb ik  niet gezien.’ 
Bobby voert bovendien een eigen drugsbeleid: ‘Op onze 
feesten weten wij wie de dealers zijn en die houd je toch 
niet buiten. Ik ben ooit naar ze toe gestapt en heb gezegd 
“leuk dat jullie er zijn, jullie zijn welkom, maar laat de GHB 
en ketamine thuis”. Daar gingen ze mee akkoord.’  

Harde aanpak 
Toch zijn deze argumenten niet voldoende om justitie 
te overtuigen. ‘Het geven van freeparties in Nederland 
wordt steeds moeilijker’, aldus Jaap. ‘Sinds Haren geldt er 
duidelijk een zero tolerance-beleid. Ik weet zeker dat de 
laatste tijd de telefoon of mail van mensen om mij heen 
worden afgetapt. De laatste paar keer dat wij iets wilden 
organiseren stond er al politie voordat wij begonnen met 
opbouwen. Dan zakt de moed je wel in de schoenen.’ 
Carin Brunenberg van de Afdeling Veiligheid van de ge-
meente Nijmegen bevestigt dat er op dit gebied niet kan 
worden gedoogd. ‘Als wij van tevoren weten dat een feest 
gegeven zal worden, zullen wij het tegenhouden. Mocht 
de politie op een feest stuiten dat al aan de gang is, dan 
wordt er een afweging gemaakt: soms zorgt het afkappen 
van een feest voor meer overlast dan gedogen.’ 
‘Als de politie bij een van onze feesten langskomt, 

‘Ik weet zeker dat de laatste 
tijd de telefoon of mail van 

mensen om mij heen worden 
afgetapt.’ 
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proberen wij altijd met hen in gesprek te gaan’,  vertelt Jaap. 
‘Wij stoppen ook als zij dat opdragen, maar soms kan er wel 
wat tijd worden gerekt.’ Het weekend voor ANS hem sprak, 
was hij op een feest waar de organisatie deze ideeën er niet 
op nahield. ‘Zij zijn net te lang doorgegaan en dat is jammer, 
want dan maak je het alleen maar moeilijker voor de volgende 
keer.’ Uiteindelijk heeft de politie de feestgangers om half 12 
‘s ochtends bruut naar huis gestuurd. ‘Vroeger kwamen er 
twee agenten die de stekker uit de aggregaat trokken en dan 
ging iedereen naar huis. Nu kwamen er meer dan tien poli-
tiewagens, zes ME-bussen en een helikopter bij kijken. Dat is 
nergens voor nodig.’

Op het geven van een illegaal feest staan wel straffen, maar 
deze worden niet direct uitgedeeld. Brunenberg: ‘Doel is altijd 
voorkomen dat het feest plaatsvindt. Als het wordt afgebroken en 
mensen werken echt niet mee, kunnen er arrestaties plaatsvin-
den. Straffen gaan over het algemeen niet verder dan boetes.’
Het mislukken van een groots feest lijkt voor Bobby echter al 
straf genoeg. Bij de laatste editie van zijn feest is de maillijst met 
uitnodigingen door de politie onderschept. ‘Iedereen ontving 
een bericht dat het feest niet doorging en dat alle apparatuur 
die werd meegebracht in beslag zou worden genomen. Wij 
hebben toen besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten, 
hebben snel goedkope geluidssystemen geregeld en zijn 
onder de Waalbrug gaan staan. Uiteindelijk hebben zes agenten 
met lange gezichten toe staan kijken en hebben we het feest tot 
half vijf weten te rekken.’ Het voorval zal Bobby niet nog eens 
overkomen. Met een geheimzinnige lach: ‘De volgende keer 
gebruiken we postduiven.’    
Ook de Nijmeegse bosfeesten kennen een problematische relatie 
tot de politie. Sid vertelt: ‘Een keer hadden we alles al klaarstaan, 
heel het bos was al versierd toen vrienden belden dat de politie 
het had afgeblazen. Er was een stoet van honderd fietsen op een 
verder rustige weg tegengehouden. Zo werd ons succes ook 
onze ondergang.’ Lieke: ‘We hebben er nog wel een mooie foto 
aan overgehouden van een politieagent met op zijn hoofd een 
van onze decorstukken: een grote puntmuts.’ ANS

De namen van Jaap en Bobby zijn op verzoek van de geïnter-
viewden gefingeerd.

‘Er kwamen meer dan tien 
politiewagens, zes ME-bussen en 

een helikopter bij kijken.’ 

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
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Het is tien voor zes in de ochtend als Geert (48) de hek-
ken van het Dargebouw aan de Kanaalstraat opent. In de 
kantine zitten Geerts collega’s al te wachten in felgele 
pakken met een metallic touch. Onder het genot van een 
bak koffie vertelt Geert dat hij een nieuwe telefoon heeft. 
‘Ik was over mijn oude heen gereden met de schoon-
maakwagen, alleen de simkaart deed het nog.’
De Nijmeegse binnenstad moet vroeg in de ochtend 
gereinigd worden van de grote hoeveelheid uitgaansafval 
van de avond ervoor. Daar zorgen Geert en zijn collega’s 
Sadi (26), Sjonnie (54) en Suratni (29) voor. Deze week 
werken zij zeven dagen om de stad op te ruimen nadat 
studenten er los zijn gegaan. Op zondag beginnen ze 
extra vroeg voor een uitgebreide ronde. ‘Doordeweeks 
mogen we uitslapen, dan beginnen we pas om half acht.’ 

Praatjes met Nijmeegs buitenvolk
In het magazijn staat Geert zijn eigen bezemwagen die 
bestaat uit een krap voorstuk met amper ruimte voor twee 
personen en een laadbak waar alle lege verpakkingen 
en bierviltjes in worden gezogen. Na een voorzichtige 
start op de oprijlaan van het Darcomplex bereikt Geert 
op de openbare weg een topsnelheid van 38 kilometer 
per uur die de rammelbak hevig doet schudden. De 
schoonmaakroute begint op het station. Daar is Sjonnie al 
bezig met het legen van prullenbakken en staat Sadi met 

een heksenbezem de stoepen en straten te vegen. ‘We 
werken goed samen’, legt Geert uit. ‘Wat op de stoep ligt, 
gooit Sadi midden op de weg, zodat ik het met de wagen 
op kan zuigen.’ 
Met een druk op een van de vele knoppen in de bestuurs-
ruimte komt er een bezem onder de wagen vandaan die 
voorzien is van een kleine waterspuit. De bezem schaaft 
langs de stoepen en de spuit maakt al het vuil en zand nat. 
Op een beeldscherm is te zien hoe de ontstane drek de 
laadbak ingezogen wordt. 
Terwijl Geert het stationsplein over hobbelt, komt een 
brommerrijder voorbij die naar hem zwaait. ‘Dat is een 
van de flessenzoekers die hier ’s ochtends komen voor 
statiegeld. Ik heb best wat mensen leren kennen in de tijd 
dat ik hier kom. Er loopt bijvoorbeeld een zwerver rond 
met verzamelwoede. Overal in de stad vinden we plastic 
tasjes met spullen die hij heeft verzameld. Als we die 
proberen weg te gooien, gaat hij door het lint.’ Verderop in 
het parkje staat nog iemand te zwaaien naar de schoon-
maakwagen. ‘Dat is Fons, een zwerver met een opruim-
drang die ons altijd helpt met opruimen.’

Studentenkots
Van het station crosst Geert via het Keizer Karelplein naar 
de stad. Het is zeven uur ’s ochtends en de pleinen zijn 
smerig. ‘De Febo is de grootste vervuiler’, zegt hij. ‘Ze 

Iedere maand loopt ANS 
een dag mee in een 
wonderlijke wereld. Deze 
maand: schrobben met 
dar

meelOPeRS

Elke ochtend maakt Geert een schoonmaakronde door de binnenstad van Nij-
megen. In een gammele, knalgroene wagen worden alle hoeken en gaten van 
de straten gereinigd van bierviltjes en kots. ‘Wat kan ik zeggen, studenten 
drinken soms iets meer dan ze op kunnen.’

eN heT iS 
weeR fRiS
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hebben maar één prullenbak en daar waait alles weer 
uit.’ Het plein voor het snackhok ligt vol met gele bakjes, 
servetjes en kippenbotjes. Geert zuigt een pot gel op en 
rijdt over een oranjebruine plas braaksel heen. ‘Dat is op 
vrijdagochtend nog veel erger, studenten zijn toch de 
hoofdleverancier van vuil. In de zomermaanden schake-
len we er een speciale kotsdienst voor in, een spuitwagen 
die de extra viezigheid schoonmaakt. Wat kan ik zeggen, 
studenten drinken soms iets meer dan ze op kunnen.’
Overal waar de wagen komt, wordt elk spoor van de 
avond ervoor uitgewist. ‘Het maakt mij niet zoveel uit 
wat voor puin er ligt, het gaat allemaal de machine 
in. Incidenteel wordt er zelfs wel eens een dode duif 
opgezogen. Soms vind ik wat muntgeld op straat, dat 
is voor de kinderen.’ Vandaag zullen zij het met veertig 
cent moeten doen.
Om acht uur zet Geert de wagen stil en loopt hij rich-
ting de Stretto. ‘We kennen bijna alle mensen van het 
uitgaansleven en drinken altijd een kopje koffie bij 
iemand.’ Bij de Stretto worden hij en zijn collega’s hartelijk 
ontvangen door schoonmaker René, die hen wat te drin-
ken aanbiedt. Iedereen gaat aan de chocomel op deze 
vroege morgen.

Serieus werk
Bij een van de dönerzaken op de Smetiusstraat zitten 

nog een paar mensen aan hun stapmaaltijd, verder is 
de stad verlaten. ‘Dit is een gevaarlijk hoekje’, aldus 
Geert. ‘Bij aangeschoten mensen moet je altijd alert 
blijven en zorgen dat je niks uitdaagt.’ 
Geert heeft genoeg zatte mensen meegemaakt bij 
zijn ochtendronde. ‘Er zijn zowel vervelende als leuke 
dronken mensen. De eerste soort springt op je machi-
ne.’ Zoiets kan fout gaan, maar dat is bij hem nog nooit 
gebeurd. ‘Het is wel verantwoordelijk werk. Een paar 
jaar geleden heeft een collega per ongeluk een oude 
man geraakt met zijn wagen. Die is aan de gevolgen 
daarvan overleden. We moeten dus erg voorzichtig zijn 
en wakker blijven achter het stuur.’ Dat is niet per se 
eenvoudig, want Geert kan na 25 jaar het rondje met 
zijn ogen dicht maken. 
Een meisje fietst voorbij en steekt haar duim op. ‘Wat 
we doen wordt erg gewaardeerd. Winkeliers stellen het 
natuurlijk op prijs dat de stenen voor hun deur kotsvrij 
zijn, shoppende mensen net zo goed.’
De laatste van de vijfhonderd prullenbakken wordt 
geleegd om half negen, daarna kachelen de straatreini-
gers terug naar Dar. De laadbak wordt gewogen, in een 
groot gat leeggestort en schoongemaakt. De winst van 
vandaag: 300 kilo aan overblijfselen van een stapavond. 
En morgen kunnen ze opnieuw beginnen. 
ANS

eN heT iS 
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Universitaire Studentenraad
Wat is bereikt?
Afgelopen jaar hebben wij er als 
USR onder andere voor gezorgd dat 
je goedkoper in de Refter kunt eten 
en tot later in de UB kunt studeren. 
Ook hebben wij o.a. notities geschre-
ven over studeren op de campus en 
scriptiebegeleiding. Daarnaast zijn 
er door de USR meer fietsenstal-
lingen gekomen, is Firefox op pc’s 
geïnstalleerd en sta je op sommige 
faculteiten automatisch voor je 
tentamen ingeschreven. Bovendien 
heeft de USR samen met andere 
partijen de actieweek Wat Zijn de 
Plannen georganiseerd, waarbij alle 
maatregelen van de RU en de rege-
ring over het leenstelsel, collegegel-
den, BSA en de harde knip werden 
gecommuniceerd en uitgelegd. De 
USR deed nog veel meer, zie voor 
een overzicht NU!Medezeggenschap!

NU!MedezeggeNschap
Om aan de student duidelijk te 
maken wat de Universitaire Studen-
tenraad (USR) is én wat zij doet, 
is de website www.numedezeggen-
schap.nl in het leven geroepen. Deze 
website wordt bijgehouden door de 
USR, maar ook door de Facultaire 
studentenraden en assessoren. Volg 
ons op Twitter, like ons op Facebook  
en bezoek de website. Op die ma-
nier blijf  je goed op de hoogte waar 
wij allemaal mee bezig zijn. Daarbij 
zijn vragen, tips en opmerkingen 
altijd welkom! Communicatie tussen 
de USR en student is namelijk es-
sentieel om de Nijmeegse student te 
vertegenwoordigen. 

Enkel studenten weten wat studenten graag willen. Enkel studenten 
zien hoe mooi bedachte plannen en cursussen op de studenten 
overkomen. Niet voor niets hebben studenten dan ook bijna overal 
inspraak. Door een kritische houding ten opzichte van het onderwijs, 
de voorzieningen op de campus en het Nijmeegse studentenleven, 
proberen wij de belangen van de Nijmeegse student zo goed mogelijk 
te behartigen. Dit doen we op tal van manieren: door te praten 
met beleidsmedewerkers, directeuren, maar ook met het College 
van Bestuur. De USR bestaat uit veertien studenten, waarvan acht 
gekozen leden en zes koepelvertegenwoordigers. In samenspraak 
met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) 
praten wij mee over het beleid op de RU. We behartigen in de 
studentenraad vanzelfsprekend voornamelijk de belangen van de 
studenten. De gekozen leden worden jaarlijks tijdens verkiezingen 
in de derde week van mei gekozen. Zij zijn afkomstig van twee 
partijen en hebben allebei vier zetels: AKKUraatd en asap. De zes 
koepelleden zijn afgevaardigden van zes verschillende overkoepelende 
organisaties. Naast het algemene studentenbelang behartigen zij 
vooral een specifiek deelbelang. De koepels worden ingevuld door 
het BOS (studentenverenigingen), CHECK (culturele en charitatieve 
verenigingen), CSN (christelijke studentenverenigingen), ISON 
(internationale studentenverenigingen), NSSR (sportverenigingen) en 
het SOFv (studieverenigingen). 

Wat is de Usr?

(Advertentie)

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 bed-
partner? In De Graadmeter onderzoekt ANS elke maand de opties. Deze keer: 
slaapplekken voor dronken kamerlozen. 

Wat: bankje in het park
Comfort: afwezig
toegankelijkheid: als je durft 
Prijs: je waardigheid

Jaag na je kroegbezoek 
wat blowende pubers 
weg met je beste zatte 
gebral, vis een krant uit 
de vuilnisbak en maak 
het jezelf gemakkelijk 
op een bankje tussen het 
groen. Dronkenschap is 
een absolute voorwaar-
de voor een geslaagde 

parkovernachting en niet alleen 
vanwege het eikenhouten matras. 
In het holst van de nacht is iedere 
willekeurige voorbijganger namelijk 
een potentiële verkrachter, moor-
denaar of beide. Je zwetende hand 
houd je daarom het liefst dicht bij 
het keukenmes in je jaszak, je ogen 
wijd opengesperd. Om nog enigszins 
slaap in te halen neem je bij voor-
keur de eerste trein naar huis. Dat is 
sowieso verstandig aangezien slapen 
op een bastion van duivenschijt niet 
goed is voor je imago onder vroege 
joggers en hondenuitlaters.

Wat: Hotel Hoogeveldt
Comfort: goed voor schone slapers
toegankelijkheid: 1024 potentiële 
logies
Prijs: gratis

Voor de ultieme Nijmeeg-
se studentervaring is het 
een must vrienden te heb-
ben die dankzij de SSHN 
dagelijks Sovjettijden 
herleven. Iedere Hooge-
veldtgang is voorzien van 
uniforme keukens, waarin 
diverse stapkameraden 
voor de nacht kunnen 

worden gestald. Deze logees hebben 
prima faciliteiten tot hun beschikking. 
De gelukkigen nestelen zich op de 
bank, de rest kan zich neervlijen op 
de wekelijks geboende tegels. Dat is 
gelijk het grootste nadeel: fatsoenlijk 
je roes uitslapen zit er niet in, het 
testpanel werd al om kwart over 
negen van de vloer geveegd door 
de schoonmaakster. Daarna opnieuw 
inslapen is lastig, aangezien gang-
genoten even later een eitje komen 
bakken. Je eigen ontbijt kun je beter 
thuis regelen, want het fornuis raakt 
zelfs de schoonmaakster niet aan.

Wat: papa of mama bellen
Comfort: zalig en vertrouwd
toegankelijkheid: ligt aan je 
ouders
Prijs: kans op huisarrest

Hoe zelfstandig je als stu-
dent ook bent, soms is het 
verdomd handig om terug 
te keren naar het vertrouw-
de nest. Als je ouwelui niet 
ver van Nijmegen wonen, 
zijn ze een prima gratis taxi. 
Misbruik de zorgzaamheid 
van het thuisfront door met 
een snik in je stem hun 

ouderlijke instincten aan te wakkeren. 
De schaamte van een rit naast een 
chagrijnige ouder mag dan groot zijn, 
het weegt allerminst op tegen het 
vooruitzicht van je warme dekens met 
olifantenopdruk. Enige plooien in de 
verstandhouding zijn eenvoudig glad 
te strijken door als tegenprestatie het 
gras te maaien of de was op te han-
gen. Toegegeven, je levert een portie 
eigenwaarde in, maar daar staat een 
innige knuffel met je favoriete teddy-
beer tegenover. ANS

(Advertentie)

Kijk voor meer slaapplekken op 
bit.ly/ANSslapen
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NEC is de laatste jaren vanwege de magere resultaten niet bepaald het vlaggen-
schip geweest voor Nijmegen. technisch directeur Carlos Aalbers is in het 
nauw gedreven door de financiële gebreken die de club parten blijven 
spelen. ‘Ik denk dat de stad en de club veel voor elkaar kunnen betekenen.’ 

Druk telefonerend stapt Carlos Aalbers (49) het suppor-
tershonk van de Nijmegen Eendracht Combinatie (NEC) 
binnen. Aan de andere kant van de lijn klinkt een groet 
die hem in verwarring brengt. ‘Tot ziens? Oh, yes, we say 
“tot ziens” in Dutch. Tot ziens!’ 
Midden in de bouwkeet die De Goffert ten tijden van het 
interview vormt, gaat Aalbers voor naar zijn tijdelijke 
kantoor. ‘Raad eens wat er achter deze deur zit’, zegt 
hij, met de sleutel in het slot en zijn hand op de klink. 
De deur zwaait open en daarachter wordt een in bruin 
geschilderde skybox met ingebouwde bar, espres-
soapparaat, tap en verschillende flessen sterke drank 
onthuld. Op de tafel in de mini-kroeg staat zijn laptop. De 
tijdelijke werkplek biedt een panorama van het stadion 
waar de Nijmeegse club presteren moet, maar dat het 
afgelopen jaar niet deed.
Aalbers, inmiddels als technisch directeur verbonden aan 
NEC, heeft in 2008 via een de computerbranche de club 
waar hij vroeger als beroepsvoetballer speelde terug-
gevonden. De positie die hij nu bekleedt, is veel onvoor-
spelbaarder dan vorige functies. ‘Ik zeg altijd dat we hier 
werken met een glazen dak omdat iedereen die wil, kan 
meekijken. Dat maakt dat je op het ene moment niet meer 
stuk kan en op het andere de grond in wordt geboord.’ 
Het competitieseizoen eindigde voor Aalbers en zijn 
ploeg in mineur waardoor de kritiek toenam. Hoewel de 
Vierdaagsefeesten absoluut worden beschouwd als Nij-
meegs grootste trots, werd de strijd om de tweede plaats 
volgens burgemeester Bruls altijd gestreden door NEC 

en de RU. Hij betoogde tijdens het RU-lustrum afgelopen 
mei echter dat NEC tegenwoordig naar een derde plaats 
is gezakt. 

Stoeltjes tellen voor de wijk
De aanwezigheid van een professionele voetbalclub 
levert een positieve bijdrage aan het imago van een 
stad omdat het haar geloofwaardigheid verhoogt, vindt 
Aalbers. De club speelt bijvoorbeeld een rol in projec-
ten van de stichting Wij staan voor de wijk. Zo is er het 
project Playing for succes, waar kinderen met een leer-
achterstand in het stadion en soms in de aanwezigheid 
van professionele voetballers allerlei opdrachten krijgen 
op hun eigen niveau. De ene groep mag de stoeltjes 
tellen van vak H en de andere leert hoe je een interview 

moet afnemen. In een ander project worden kinderen 
voorgelicht over een gezonde levensstijl. ‘Het is mooi dat 
de spelers kunnen worden ingezet om te vertellen over 
beweging en voeding.’
De contacten met inwoners van de gemeente liggen 
verder voornamelijk bij de HAN. ‘Veel specialisten die bij 
ons van pas komen worden daar opgeleid. Er lopen hier 
veel studenten stage, bijvoorbeeld als mental coach 

‘We zijn als club continu op 
zoek naar mensen die we aan 

ons kunnen binden.’

NijmeegS 
deRde



of bewegingsfysioloog.’ Hoewel er nog niet zo veel 
gerichte reclame wordt gemaakt voor studenten op de 
RU, zegt Aalbers wel geïnteresseerd te zijn in dit nieuwe 
publiek. ‘We zijn als club continu op zoek naar mensen 
die we aan ons kunnen binden.’

Volksvoetbal
‘Het is niet realistisch om te zeggen dat NEC kampioen van 
Nederland wordt’, geeft Aalbers toe, maar het afgelopen 
seizoen viel desalniettemin tegen voor de club uit de Kei-
zerstad. ‘Dan druk je het zachtjes uit, het was gewoon slecht.’ 
Een reden kan Aalbers daarvoor niet aanwijzen. ‘Wij kunnen 
niet zomaar materialen bij elkaar gooien en een product 
van de band laten rollen. We werken met mensen en dat 
omvat meer.’ 
Hoewel Aalbers op de transfermarkt goede zaken deed 
door de verkoop van in de jeugdopleiding ontwikkeld 
talent, kan hij de financiële meevallers niet gebruiken om 
nieuwe spelers te trekken. Het bedrijf wil financieel gezond 
worden. Er zal echter niet zomaar een suikeroom uit een 
Oosterse oliestaat worden binnengehengeld zoals bij buur 
en rivaal Vitesse. NEC staat bekend als een volksclub. ‘Dit 
imago past bij de club en bij Nijmegen en daarom moet de 
voetbalclub binnen de stad breed gedragen worden. De 
resultaten moeten tot stand komen door meerdere partijen 
en supporters bij elkaar te brengen.’ Op royale steun van de 
gemeente hoeven Aalbers en zijn team in ieder geval niet 
te rekenen en ook de inkomsten vanuit supporters zullen 
komend seizoen tegenvallen. ‘De slechte prestaties zullen 
ook van invloed zijn op de verkoop van club- en seizoens-
kaarten’, voorspelt de technisch directeur. De laatste cijfers 
wijzen al op veel opzeggingen. Hij benadrukt dat dit niet 
slechts ‘het resultaat is van het resultaat’, maar dat ook 
andere factoren van invloed zijn. ‘Het gemak waarmee Ere-
divisie Live voetbal de huiskamer in brengt, is duidelijk 
merkbaar, maar ik vermoed dat de crisis de grootste 
reden vormt.’

NijmeegS 
deRde

ANS-Online.nl
P. 23



Adverteren? kijk op ANS-online.nl
P. 24



Oh, the four days walk!
Aalbers noemt het door het terugvallende publiek dan ook 
betreurenswaardig dat de gemeente Nijmegen op dit mo-
ment de voorkeur geeft aan investeringen in de amateursport 
in plaats van in topsport. Zeker omdat stadion De Goffert 
drastisch aan meer verbouwingen toe is om mee te kunnen 
blijven draaien in de eredivisie is Aalbers teleurgesteld. ‘Om 
mensen te laten sporten, heb je de kennis van de top nodig, 
de trainers en adviseurs. Vanuit de topsport kun je heel veel 
elementen laten zakken naar de breedtesport. Daarbij kun-
nen onze voetballers dienen als voorbeeld.’ 
De aandacht voor NEC in de media was de afgelopen 
jaren niet altijd positief. Meer dan eens werden rellen in het 
centrum aangekondigd. ‘Er moet zoveel gebeuren voordat 
het programma en de vereiste veiligheid voor elkaar zijn.’ 
Aalbers wil echter benadrukken dat de meeste supporters 
zich wel gedragen. De kleine groep mensen die zich mis-
draagt, wordt breed uitgemeten en dit schaadt de club en de 
thuishaven. Volgens hem is een grote motivatie voor de rellen 
vergelding. ‘Zo heeft de Belgische club Germinal Beerschot 
hier jaren geleden huisgehouden. Enkele supporters zijn 
toen gewond geraakt en er zijn eigendommen beschadigd. 
Men is nog steeds op zoek naar een moment om dat recht te 
zetten.’ Wel bestaat de angst dat niet alleen het imago van de 
club, maar ook die van het gastvrije karakter van Nijmegen 
onder druk komt te staan.
Ook rondom de wedstrijden tussen NEC en Vitesse ontstaan 
regelmatig opstootjes of worden dreigingen geuit. Aalbers 
noemt dit een beladen wedstrijd, omdat alles wat er in een 
competitie hoort dan aanwezig is. Het zou beter zijn als de 
rivaliteit werd omgezet in extra motivatie voor het elftal die de 
overwinning als een reële uitdaging beschouwen. 
De reputatie van Nijmegen als stad is ook voor haar ploeg 
van belang. Het imago van de een heeft automatisch invloed 
op dat van de ander. Zo draagt de naam die de stad geniet 
op haar beurt ook bij aan de bekendheid van de voetbalclub 
uit de Eredivisie. ‘Bij NEC zie je vraagtekens, maar als ik 
Nijmegen noem dan zie je herkenning. Ze zeggen dan: “Oh, 
the four days walk!”’ ANS

 

Besluitvormingsprocedures, constituties en dronken vest-
jeslikkers: Diederik heeft eigenlijk een hekel aan bestuurs-
pikken, maar in de nadagen van zijn studie besluit hij er 
toch zelf één te worden. Op deze plek staan de notulen 
van dat proces.

Uitgaan met Jasper is verschrikkelijk. Ondanks zijn vaste 
relatie komen de vrouwen als makke larven aan zijn armen 
hangen. Het vervelendste is het als één zo’n meid haar 
hoofd op zijn schouder legt, opkijkt en mijn figuur een 
pijpje pils ziet drinken. Er zijn maar weinig gevoelens die 
verschrikkelijker zijn.
Jasper zit in een of ander bestuur. Hij kent iedereen. Jas-
per praat niet, Jasper netwerkt. Zijn taal is doorspekt van 
termen als ‘proactief zijn’, ‘denkkaders’ en hij wil constant 
de dingen handen en voeten geven. Diep van binnen 
haat ik dat soort figuren. Van die volgevreten piemels die 
patsen met een bestuurtje waar niemand anders zich voor 
aan heeft gemeld en dan in een collegejaar drie borrels 
en een slechtbezochte schuimparty gaan organiseren. En 
ondertussen maar wauwelen over cobo’s. 
Afgelopen donderdag was het weer zo ver. Ik ben met 
Jasper gaan stappen. Ik heb geen idee waarom ik zoiets 
steeds blijf doen. Na een dik uur was ik hem kwijt. Meest-
al wacht ik dan nog één nieuw pilsje en ga dan naar huis. 
Dit keer stootte iemand me aan toen ik bij de bar kwam. 
Het was een meisje. Ze zei dat ze even de krant ging 
halen. Met een verbaasd gezicht dronk ik wat bier.
Ik bleek haar verkeerd verstaan te hebben. Ze vroeg om 
gênante verhalen. Ik dacht na. In feite heb ik maar twee 
verhalen: die keer dat ik tijdens een tentamen in slaap ben 
gevallen en die keer dat ik een bloedneus kreeg tijdens 
het beffen. Ik kon me niet bedenken waarom ik een van 
die verhalen aan een onbekende zou moeten vertellen. 
‘Goed dan, iets anders. Vertel me wat je hier doet. Je ziet 
er niet uit alsof je het hier leuk wil hebben.’ 
Ik vertelde haar van Jasper, van zijn bestuurtje, van het 
wachten en de meisjes. Ze knikte wat. Daarna zei ze: ‘Als 
je het hier leuk wil hebben, kun je je maar beter aanpas-
sen. Ik zie dat je dat stiekem wel wil. Daarom heb je 
immers mensen als Jasper als vriend. Daarom ben je im-
mers hier.’ Ik deinsde achteruit. Ik had haar aanvankelijk 
niet als yoga-zweefteef ingeschat.
Maar toen zei ze het. 
‘En je weet wat de volgende stap moet zijn. Jij moet ook 
een bestuurspik worden.’

Daarom, geachte praeses, wil ik me aanmelden voor dit 
belangwekkende bestuur. Ik hoop van u te horen,

Met hoogachtende groet,

Diederik Rozenboom

W.V.t.t.k.

W.V.t.t.k. 
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Nietsvermoedende eerstejaars zijn momenteel 
naarstig op zoek naar een dak boven hun hoofd, 

alsmede naar een sociaal leven in hun nieuwe 
thuisstad. Het verkrijgen van beide in slechts een 

enkele kijkavond is voor velen een utopie. Het 
dispuutsleven biedt zowel een huis als een groep 

vrienden voor het leven. Binnen luttele weken 
maken zij je wegwijs in de Keizerstad, tegelijkertijd 
leer je praten als brugman en wordt je zelfvertrou-

wen gesterkt. De leus van Kroegdispuut de Tempe-
liers illustreert dit voortreffelijk: ‘Goed geplaatste 

arrogantie is nooit misplaatst.’
Aan de andere kant zit je tegen wil en dank vast 

aan zogenaamde ‘vrienden’, die je nagenoeg 
moet verafgoden. De oudere, en vanzelfsprekend 

veel wijzere, dispuutsgenoten hebben het recht 
verworven om jou dagelijks de ondergekotste 

plee te laten schrobben met een tandenborstel. 
Als je eenmaal geen aspirant meer bent, mag je je 

uitleven op de nieuwe ondergeschikten middels 
time-outs en strafadtjes.

Leer je in het dispuutsleven op een gezonde wijze 
om te gaan met hiërarchie en word je vroegtijdig 

klaargestoomd voor een ambitieus leven als direc-
teur van een multinational? Of verander je gaande-

weg in een sociopaat omdat dat nou eenmaal valt 
binnen de mores van je disputaire realiteit?

Enerzijds Anderzijds Tekst: Joeri Pisart en Jozien Wijkhuijs
P. 26

eNeRzijdS

Nick Huisman, praeses van kroegdispuut de tem-
peliers
‘Het dispuutsleven is niet slecht voor je. Ik merk van mezelf 
dat ik veel directer ben geworden. Als ik het ergens niet 
mee eens ben of iemand verzaakt, dan geef ik dat aan. 
Soms schrikken vrienden buiten het dispuut daarvan. Het 
zorgt er hoe dan ook voor dat ik duidelijker communiceer.
‘De eerste twee jaar is het lang leve de lol voor veel 
leden. Ze staan bij voorkeur dagelijks met hun meisje 
in de kroeg en die avonden zijn de volgende dag het 
voornaamste gespreksonderwerp. Voor andere studenten 
geldt hetzelfde: zij praten ook voornamelijk over feestjes, 
niet over hun studie.
‘Binnen ons dispuut gelden veel tradities. Net als bij 
de meeste disputen hebben aspirant-leden en nieuwe 
bewoners een aantal plichten. Zij moeten bijvoorbeeld na 
feesten in ons huis alles opruimen en wekelijks het vuilnis 
buiten zetten. Bij officiële diners krijgen de jongsten als 
laatste warm eten en als eerste de ijskoude toetjes. Op 
basis van anciënniteit, de tijd dat iemand bij het dispuut zit, 
wijzigen de rechten en plichten. In plaats van kleine taken 
uit te voeren, coördineren oudere leden deze. Je houding 
verandert van het kut vinden om dingen te doen naar je 
ergeren aan mensen die het nalaten iets te doen. De vorm 

van deze normen verschilt sterk tussen disputen: doordat 
de Tempeliers een van de oudste disputen van Nijmegen 
is, zit overal een verhaal en reden achter. Bij jongere dis-
puten in Nijmegen zijn alle regels meer gebaseerd op lol.
‘Binnen een dispuut zijn er meer mogelijkheden om elkaar 
onder druk te zetten dan binnen welke studiegroep op 
de universiteit dan ook, omdat je elkaar persoonlijker 
kunt aanpakken. Dat klinkt misschien lullig, maar dwingt 
mensen wel hun zaken op orde te hebben. Hierdoor leert 
men beter verantwoordelijkheid te nemen. We moeten 
op elkaar kunnen bouwen, bij ons hebben we de spreek-
woordelijke eis dat je elkaar vol vertrouwen je pinpas met 
code moet kunnen geven.
‘Sommige leden schieten door en voelen zichzelf veel 
beter dan anderen. Het is prima als je in pak gekleed naar 
de sociëteit komt, daar een beetje kloot en met bier gaat 
gooien, zolang je de volgende dag maar weer normaal 
doet. Een enkeling blijft daarin hangen: die nuttigt ’s och-
tends bier om de kater te verdrinken en is een verkapte 
alcoholist. Een ander plaatst zichzelf voortdurend onnodig 
op een voetstuk. Dergelijke dichtgetikte gasten zijn een 
uitzondering en willen we niet hebben. Die worden er 
uiteindelijk wel uitgefilterd tijdens hun aspirantaat of op 
hun gedrag aangesproken door andere leden.’
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dr. maerten Prins, cultuur- en godsdienstpsycholoog 
aan de rU 
‘Ik denk dat het dispuutsleven slecht is voor de mentale ont-
wikkeling, althans voor mensen die daar geen affiniteit mee 
hebben. Voor mensen die zich wel aansluiten bij een dispuut 
is het echter functioneel en in zekere zin zelfs goed te noe-
men voor de verdere ontwikkeling van hun persoonlijkheid.
‘Het stereotype van de rechtse bal is redelijk waarheidsge-
trouw. Leden hebben vaak hun studie gekozen als middel 
om iets te bereiken, zoals een succesvolle carrière. Een 
dispuut past daar goed bij, want hier kan worden geoefend 
voor het bedrijfsleven.
‘Bij een dispuut leer je dat de wereld hiërarchisch in elkaar 
steekt. Laag op de ladder ben je niets, ondergeschikten 
moeten doen wat gezegd wordt en allerlei vernederingen 
ondergaan. Daarnaast leer je dat iemand stijgt in de rangorde 
als hij enigszins zijn best doet. Bij disputen gaat dat vrij van-
zelfsprekend op basis van de duur van je lidmaatschap. Tot 
slot leer je dat als je bovenaan die hiërarchie staat, iedereen 
daaronder mag worden vernederd. Vervolgens daalt je me-
deleven, want het vernederen van anderen vergt het negeren 
of uitschakelen van empathie.
‘Waar men in feite in wordt onderricht, is arrogantie. Dat is 
bijzonder nuttig: in deze samenleving hebben we individuen 
nodig die een bedrijf leiden. Die moeten minimaal een beetje 

asociaal zijn, in de meest vriendelijke zin van het woord. Een 
directeur moet bijvoorbeeld mensen kunnen ontslaan. Functi-
onele sociopathische trekken leer je binnen een dispuut heel 
goed aan.
‘Aspiraatrituelen zijn daarin zinvol. Een vernederende start-
periode is effectief omdat het deelnemers het idee geeft bij 
een exclusieve groep te horen. Dat is beter voor je sociale 
identiteit en zelfvertrouwen. Uiteindelijk voelen de leden zich 
hierdoor verheven boven anderen. Dat geldt voor de meeste 
subculturen, ook voor punkers en hippies,  maar dispuutsle-
den zijn hier sterker van overtuigd. Binnen andere groepen is 
dit vaak abstracter en speelser.
‘De mores van herendisputen zijn hiërarchisch, conservatief, 
egoïstisch en vrouwonvriendelijk. Vrouwen zijn leuk, maar 
je moet ze niet serieus nemen als ze op eenzelfde niveau 
proberen te komen. Ik verwacht dat dispuutsleden op het 
gebied van romantische relaties gaandeweg killer worden. 
Ze zien het bijna als een zakenrelatie: je moet elkaar wat te 
bieden hebben.
‘Wat mij stoort is de arrogantie. Dan denk ik: je bent simpel-
weg een jonge student in pak en ik moet nog zien of jij wat 
klaarspeelt, dus je verdient het nog niet om arrogant te zijn. 
Niemand verdient dat. Maar ja, het is een functioneel rollen-
spel voor later. Blijkbaar heeft onze kapitalistische samenle-
ving zulke mensen nodig.’ ANS
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AAN TAfel

SLAAN JE SMAAKPAPILLEN OP HOL OF WEERHOUDT DE GEUR JE AL VAN PROEVEN? 
CULINAIRE HOOGSTANDJES EN MAGNETRONPRUTJES, ANS SCHUIFT AAN Bij DE Nij-
MEEGSE STUDENT, PROEFT EN VELT HAAR OORDEEL. deze mAANd: iNTRO-PROOf 
buRRiTO’S.

In de keuken van het ruime appartement van Rick (25) 
worden de laatste voorbereidingen voor het avondmaal 
getroffen. De koks van vanavond zijn allen nauw betrokken 
bij de introductie van Kunstmatige Intelligentie (KI) namens 
Studievereniging CognAC. 
Lisette (20) vertelt dat een avond in de introductie zal worden 
gewijd aan  het koken van een studentenmaaltijd. Per student 
is er een budget van 2 euro beschikbaar waarvan voor een 
introgroep de ingrediënten voor het avondeten moeten wor-
den gekocht. ‘De meeste groepen laden hun winkelwagen 
eerst vol bier, voor er aan eten wordt gedacht. Met pijn in het 
hart ruilen ze dan toch enkele blikken voor pannenkoekenmix, 
melk en beleg.’ 
Vanavond bereiden de mentoren en commissieleden het 
avondmaal. Naast de burrito’s worden halve liters Klok-bier 
geserveerd. Tweedejaars en kandidaatsbestuurslid van Cog-
nAC Teun (20) raadt Roland (22) aan het bier niet zomaar naar 
binnen te klokken, waarop Roland de woordgrap terugkaatst: 
‘Als ik jou was, zou ik mijn studieresultaten niet aan de grote 

klok hangen.’ Teun geniet overduidelijk van het studentenleven. 
‘Mijn eigen intro was mega episch’, roept hij enthousiast. 
Uit eerdere introducties kennen ze de verhalen wel: proble-
men met alcohol, overgevende meisjes die naar huis moeten 
worden gebracht en als laatste de kroeg uit gaan. Toch zijn de 
mentoren het erover eens: mentor zijn is misschien wel leuker 
dan zelf introductie lopen. ‘Je kent al mensen en voelt je daar-
door meer op je gemak’, aldus Robbert (21).
De toekomstige studenten KI zullen tijdens hun academische 
carrière geconfronteerd worden met vele vooroordelen over 
hun studie. Al tijdens de introductie mogen ze met electroden 
op hun hoofd hersenactiviteiten meten en het robotlab betre-
den. Roland bevestigt met zijn zelfgeprogrammeerde robot 
het vooroordeel dat KI’ers allemaal nerds zijn. Deze machine 
leert je in een wip karate. Hij doet bewegingen voor en meet 
de effectiviteit van je training. KI is volgens Lisette moeilijk in te 
delen bij een faculteit. ‘We zijn buitenbeentjes die tussen alle 
faculteiten in hangen, niemand weet eigenlijk waar we thuis 
horen.’ ANS

Vlnr: Robbert, Rick, Lisette, Roland, en Teun

6+
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6,5

heT RecePT

Het klaarmaken van burrito’s is doodsim-

pel. 

1. Rul het gehakt bruin en voeg vervolgens 

de burritomix en 500 mililiter water toe. 

2. Snijd de paprika’s in stukjes en doe ze 

samen met de maïs en de bruine bonen in 

de pan. 

3. Warm de wraps op in de magnetron wan-

neer het geheel bijna klaar is. 

4. Serveer het mengsel en de wraps apart, 

zodat iedereen zijn eigen wrap kan vullen.

De KI’ers letten niet goed op in de winkel en betraden de 
keuken gewapend met erwten in plaats van bruine bo-
nen. Gelukkig worden de groene indringers op het laatste 
moment gesignaleerd en blijven de Euroshopper-blikken 
dicht. Met twee pannen op het fornuis en tien wraps in de 
magnetron wordt de capaciteit van Rick’s keuken helaas niet 
volledig benut. Op de smaak van de burrito’s is niets aan te 
merken, maar het gerecht verdient geen originaliteitsprijs. 
‘Zelf eet ik vaak met mijn huisgenoten. Dan maken we 
ovenschotels of zalmpasta’, vertelt Robbert. Helaas stond 
er vandaag niets van dit lekkers op het menu. De burrito’s 
zijn dan misschien niet zo culinair als een maaltijd van chef 
Robbert, ze zorgen wel voor een goed gevulde maag. Voor 
veganistische mentorkinderen hebben Teun en Robbert 
alvast een waarschuwing: ‘die verbannen we naar een 
andere groep!’

Voor de foto verzamelen de KI’ers zich trots met hun kook-
gerei rondom de klaargemaakte vulling. Het kleurenpalet 
dat door het samenvoegen van verschillende groenten in de 
pan is ontstaan, vormt een lust voor het oog en verbloemt de 
enigszins gemakzuchtige keuze van het gerecht. 
De compositie getuigt van ruimtelijk inzicht en het enthousi-
asme is van de gezichten af te lezen. Gedwongen heeft ook 
Teun zich in het kader gewrongen. Of hij de zomervakantie 
overleeft, is ten zeerste de vraag aangezien Roland hem het 
mes letterlijk op de keel houdt. Dit is helaas het enige grap-
pige detail in een verder weinig originele foto.
Nadat de foto genomen is, moeten de pannen van Lisette nog 
even terug op het fornuis en de wraps terug de magnetron in 
omdat ze vreest dat het geheel is afgekoeld: ‘Eigenlijk zouden 
we ze niet terug moeten doen, ik heb gehoord dat de wrap 
minder snel uit elkaar valt als hij niet warm meer is.’

6CijFER: CijFER:
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cRyPTO
PIRAMIDES, WATERVALLEN, HET COLLOSEUM. WAT HEBBEN WE VEEL GEZIEN DEZE ZOMER. WELKE KUN 
JIJ VAN JE LIJSTJE STREPEN? 
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hORizONTAAl
5. Het nageslacht beschermt je tegen het water (9), 11. Daar waar Attila slaapt (8), 15. De fikkende inwoner en de kever staan in Duitsland 
(13,3), 17. Hij hupste over het rotsblok in de Goffert (11), 18. De roofvogel vliegt over de binnenplaats (7), 19. Opvliegend cowboytje verschuilt 
zich in het natuurgebied (8), 20. Hoogtepunt van Europa (11)

veRTicAAl
1. J zat al in de Amerikaanse auto in Noorwegen (5), 2. De specerijen gaan met het lijnvervoer (8), 3. Hier wordt welvaart tentoongesteld (10)
4. Het landhuis van Pardoel is te zien in de lage landen (9), 6. De vrouwelijke ruiter bestrijkt half Zuid-Amerika (7), 7. Hier krijgen zelfs de beste 
stuurlui een slaapgebrek (6), 8. Vierkante tijden (5,6), 9. De celebrities die hier wonen zijn aan de rum (6), 10. Toren met bekende valuta (8)
12. Het stipte varkentje koos de juiste telefoonmaatschappij (3,3), 13. Toetje van de dochter van Homer gaf haar een glimlach (4,4)
14. Dit schaakstuk is geschud, niet geroerd (12), 16. In Utrecht zijn ze niet zo slim (3)

OPlOSSiNg cRyPTO juNi-ANS

HOrizOntaal: 4. DiereNrieM 6. BOrG 10. PADDO’s 12. MelkweG 14. sPAcesHuT-
TLE 15. HEROINE 16. SPACECAKE 17. ABSINT 18. VENUS 19. MARSROVER 

VertiCaal: 1. ZWART GAT 2. MDMA 3. ARMSTRONG 5. MOONWALK 7. HASH 8. HEELAL 
9. HENNEP 11. STERRENSTOF 13. WORMGAT 20. STAR TREK

Winnaar van de vorige crypto is anne hovens. Deze maand geeft ANS vier speciaalbiertjes weg bij 
eet- en biercafé Camelot. Het gerstennat kun je wegtikken aan de Grote Markt 37. Het is daar in 
ieder geval goed toeven, want deze kroeg werd tweede in de kroegenquête in onze juni-editie. Je 
kunt de oplossing voor 17 september onder vermelding van naam en telefoonnummer opsturen 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: Wout, 18 jaar en kersverse student ge-
schiedenis. 

Heb je al geoefend met adten voor de introductie? 
‘Een adtje trekken vind ik lastig. Of het goed gaat hangt 

vooral af van de grootte van het biertje. Bij een fluitje lukt het 
nog aardig, maar ik heb bij vrienden bier al vaker over het 
lichaam zien stromen. Dan tikt iemand het glas nog net even iets 
verder waardoor het bier overal zit.
‘In mijn thuisstad Den Bosch heb ik ooit meegemaakt dat ik zo 
dronken was dat een vriend mij thuis moest afzetten. Toen ik 
binnen was, smeet ik de deur dicht terwijl mijn fiets nog buiten 
stond. Mijn vriend dacht toen aardig te zijn door mijn barrel 
over de schutting te flikkeren. Hierdoor was mijn fiets flink naar 
de klote. Zulke avonden zullen in Nijmegen nog wel voorko-
men, aangezien veel van mijn vrienden er ook gaan studeren.’ 

brabantse nachten zijn lang. Verwacht je dat jouw 
Nijmeegse nachten net zo lang zullen worden?

‘Zeker wel. Nijmegen is een echte studentenstad en ik verwacht 
dat de feestjes langer doorgaan dan in Den Bosch. Hier zal ik 
geen problemen mee hebben, ik heb zelf in de horeca gewerkt 
en een nacht laat afsluiten kost mij geen enkele moeite. De Bos-
sche kroegen sluiten rond 3 uur en zijn alleen echt druk als er 
een festival is of als de vakanties aanbreken.’  

Is de keuze voor Nijmegen gebaseerd op het vrou-
welijk schoon dat er rondloopt?

‘Eigenlijk moet ik nee zeggen. Ik heb namelijk een vriendin. 
Het is natuurlijk wel mooi meegenomen dat er veel valt te zien 
op het gebied van vrouwen. Ik wist van tevoren natuurlijk wel 
dat het merendeel van de studenten van het andere geslacht 
is. Toch heeft dat niet de doorslag gegeven om voor deze stad 
te kiezen. Wat dat wel was? Nijmegen ligt lekker dicht bij Den 
Bosch. Bovendien gaan ook veel van mijn vrienden daar stude-
ren omdat het een gave stad is voor een avondje stappen.’ ANS


