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commentaar
Een lach zegt veel. Rutte lacht zijn problemen weg wanneer hem wordt gevraagd hoe het gaat met Nederland. Het
publiek tijdens de oudejaarsconference van Theo Maassen
buldert van het lachen om zijn grove opmerkingen. Wanneer
je bij je scriptiebegeleider moet uitleggen waarom de deadline
weer niet is gehaald, vertoon je opeens een ongemakkelijke
grijns. Hopend op aandacht glimlachen de onzekere meisjes
in de Van Buren naar potentiële bedpartners.
ANS lacht deze maand ook, niet uit gêne of om goede grappen, maar om het leed van anderen. ANS lacht uit. Zo vinden
wij het hilarisch dat mensen onder het mom van ‘goede
voornemens’ zichzelf beloven gezonder te leven, maar dat een
kater hen al op de eerste dag van de maand dwingt tot bankhangen en vettig eten. Wij liggen dubbel wanneer fietsers
met zwabberende sturen over de gladde wegen glibberen. De
tranen rollen over onze wangen wanneer iemand dronken op
zijn bek gaat.
Het hoogtepunt van ons leedvermaak was afgelopen maand,
toen minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet
Bussemaker toe moest geven dat haar bezuinigingsplannen
niet zouden lukken. Schijnbaar was het toch te hoog gegrepen om studenten al in 2014 te beroven van hun stufi en
reisrecht. Ze kreeg geen democratische meerderheid en dus
moest Bussemaker met de billen bloot.
Wil dit alles zeggen dat wij gemeen zijn? Welnee, lachen om
het leed van anderen is heel gewoon. Lees maar op pagina
18. Naast onze nieuwe wetenschappelijke rubriek hebben
wij deze maand een interview met Frank Boeijen en een
reportage over de betrouwbaarheid van Wikipedia. Tenslotte,
voor wie toch zijn goede voornemens wil naleven, hebben wij
verschillende YouTube-workouts getest. Ook deze bieden
genoeg mogelijkheden tot lachen.
De hoofdredactie
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Kennis kost geld
Toegang tot wetenschappelijke artikelen is essentieel
voor de ontwikkeling van onze kennis en deze zouden
daarom altijd vrij toegankelijk moeten zijn. Staatssecretaris Dekker wil dit bereiken, maar de door hem ingeslagen weg lijkt niet de juiste.
09
Frank Boeijen
ANS ging in gesprek met de zanger van Kronenburg Park
over zijn nieuwe album en zijn verbondenheid met de Keizerstad. ‘Soms was ik Nijmegen beu, dacht ik er zelfs over
naar Amsterdam te verhuizen.’
22
Genetische selectie
Christine de Die bekleedt de enige Nederlandse leerstoel
voor embryoselectie. Haar vakgroep zoekt regelmatig
de grenzen van de wet op, ‘maar niet om uit te dagen. We
doen dat puur vraaggestuurd.’
26
Enerzijds Anderzijds
Het houden van huisdieren wordt in Nederland als doodnormaal gezien. Toch kunnen er vraagtekens worden geplaatst
bij het opsluiten van beesten buiten hun natuurlijke leefomgeving. Is het wel ethisch om onszelf ‘baasje’ van andere
levende wezens te noemen?
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niet
De Deur
Komt hij er nou wel of komt hij er nou niet? Om jullie even
bij te praten: op de Ondergang bevindt zich een keuken en
deze was vorig jaar, om het zacht uit te drukken, erg smerig. De gangbeheerder was het zat. Een oplossing moest
snel worden gevonden, anders zou er een deur worden
geplaatst en die ging op slot. Erg onder de indruk waren
we niet, dergelijke bedreigingen horen we zo vaak. Het
was dus wel even schrikken, toen er opeens een timmerman in de weer was met een aantal planken en een zaag.
Opeens was hij daar: de deur. Gelukkig bleek al snel dat
het alleen om een stukje werkverschaffing van de RU ging.
‘We hebben besloten geen slot te plaatsen.’ Wij vinden het
prachtig, die sierdeur.

Uit de kom
De schrijver van het stuk over de juistheid van het
houden van huisdieren kondigde vol trots aan twee
goudvissen te hebben gekocht. Daar ging natuurlijk
een lange periode van ethische afwegingen aan vooraf.
Nog geen 24 uur later besloot een van haar geschubde
vriendjes, Bob, een zelfmoordpoging te ondernemen
door uit de kom te springen. Geschokt trof de schrijver
het visje dood op de grond aan. Wat moest ze nu doen?
Snel naar de winkel om een nieuwe te halen natuurlijk.
‘Bob kostte toch maar twee euro.’ ANS

ans
Wat gebeurde er voor de vakantie?
Het leenstelsel in de masterfase is met een jaar uitgesteld. De LSVb had op 5 december nog schoenen voor
de Tweede Kamer gezet om te protesteren tegen het
leenstelsel. Het Erasmus+ programma, de vervanger van
het oude Erasmusprogramma, is gelanceerd, in het buitenland studeren is nu nog toegankelijker geworden. Ook
werd er op de RU geprotesteerd tegen het verdwijnen
van een groot aantal computers bij de Letterenfaculteit.
Drooglegging
Voor studentenverenigingen werd het afgelopen maand
ineens heel spannend. Zouden ze per 1 januari de tap
om 0.00 uur moeten dicht gooien zoals het college van
burgemeester en wethouders voorstelde? Nee, gelukkig niet. Burgemeester Bruls kwam er tijdens de beslissende raadsvergadering achter dat er in Nijmegen ook
studentenverenigingen zijn. Zo kwam alles weer goed
en mag de tap, zoals altijd, tot 8 uur open blijven. Happy
hours zijn vanaf nu wel verboden in Nijmegen. De ‘getroffen’ verenigingen zoeken naar alternatieven om de
vijftig cent-feestjes te laten voortbestaan.
Nieuwe voornemens
Het jaar 2014 gaat zorgen voor meer duidelijkheid
wat betreft het landelijke onderwijsbeleid. Ook op de
Radboud Universiteit wordt het spannend komend jaar.
Het Grotiusgebouw wordt geopend en de Rechtenfaculteit zal daar haar intrede doen. Rector Kortmann treedt
wellicht af als rector, hij wil graag weer college geven.
Vanaf dit jaar zullen videocolleges worden gegeven op
de campus. Voor de laatste ontwikkelingen moet je ook
dit jaar weer op ANS-Online.nl zijn. 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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kennis
kost geld
Over tien jaar moeten alle nieuwe wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk zijn.
Met die inzet gaat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap met wetenschappelijke organisaties en uitgevers in gesprek. Is dit de
manier om open access te bereiken of zijn andere oplossingen noodzakelijk?
Al jaren pleit de academische wereld voor vrije toegang tot
wetenschappelijke publicaties. Veel wetenschapsorganisaties
en universiteiten zijn van mening dat snelle en volledige beschikbaarheid van onderzoek, open access, van groot belang
is om wereldwijd kennis en kunde te vergroten. Jos Engelen,
voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onderschrijft dit, al stelt hij in een
opiniestuk in New Scientist dat de transitie naar open access te
traag verloopt. Onderhandelingen tussen wetenschappelijke
organisaties en uitgeverijen zitten muurvast.
Pas sinds kort mengt ook de politiek zich in de discussie.
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap maakte in een kamerbrief een duidelijke keuze
voor open access, alleen de manier waarop hij dit wil bereiken
is verkeerd: hij doet naïef een beroep op grote uitgevers en
vergeet de rol die academici kunnen spelen.
Gaan voor goud
Het is belangrijk om twee open access-alternatieven te onderscheiden: de golden road en de green way. Bij de gouden
optie betalen onderzoekers een auteursvergoeding om hun
werk te laten publiceren in een tijdschrift, de uitgeverij biedt
vervolgens de publicatie, en in sommige gevallen het hele
blad, gratis aan. Op die manier hoeven er voor toegang tot het
betreffende open access-tijdschrift geen abonnementskosten
te worden betaald. Groen betekent dat een onderzoeker zijn
artikel gratis naar een uitgever opstuurt en daarnaast zijn stuk
in een online archief plaatst, waar het voor niets te downloaden is. Het blad blijft achter een betaalmuur verscholen,
maar auteurs hoeven niet te betalen voor publicatie en kunnen
hun resultaten toch openbaar maken in een online database.
Staatssecretaris Dekker gaat in zijn brief aan de kamer
onvoorwaardelijk voor goud. Een ambitieus plan, omdat hij
hiervoor grote uitgeverijen als Elsevier en Springer nodig
heeft. Bovendien ontstijgt de wetenschappelijke literatuur de
landsgrenzen, wat wereldwijde afspraken noodzakelijk maakt.
Internationale reuzen als Cambridge University Press, Sage en
Wiley zullen niet wakker liggen van een politicus uit Neder-

land. Dekker toont weinig realiteitszin en wil winstgevende
uitgevers vragen hun abonnementsopbrengsten te laten varen.
Hij vergeet in zijn pleidooi dat onderzoekers de kennis in handen hebben en deze via internet gratis kunnen verspreiden:
de academische wereld is nu aan zet.
Machtsmisbruik
Voor toegang tot tijdschriften kunnen lezers abonnementen
afsluiten. Dit kan per blad, maar vaak sluiten bedrijven als
Elsevier bulkcontracten met universiteiten en onderzoeksinstituten. Deze contracten verschaffen studenten en onderzoekers
van de instelling gratis toegang tot artikelen in meerdere
tijdschriften, zowel open als gesloten. Sommige uitgeverijen
hebben de abonnementskosten de afgelopen drie jaar met
20 procent verhoogd. Tegelijkertijd betalen instellingen vaak
de auteursvergoeding voor hun onderzoekers die in open tijdschriften willen publiceren. Door deze dubbele en stijgende
kosten wordt het assortiment van universiteitsbibliotheken
uitgedund. De partij met het geld heeft nu de touwtjes in
handen. Dit is onterecht, de wetenschapper doet immers al het
werk: hij is onderzoeker, auteur en eindredacteur. Bovendien
beschikken wetenschappers over de kennis die nodig is om
artikelen te produceren.
Machtsgebruik
De machtspositie van de wetenschappelijke wereld wordt onderschat, niet alleen door de politiek en de uitgevers, ook door
wetenschapsorganisaties en universiteiten zelf. Het internet
biedt oneindige mogelijkheden om onderzoeksresultaten met
de wereld te delen, dit kan gratis en onafhankelijk van dure
tijdschriften. Hier wordt voor een deel al gebruik van gemaakt,
zo heeft iedere universiteit in Nederland inmiddels een zogenoemde repository, een online database waarin onderzoekers
hun werk kunnen plaatsen. De archieven van instellingen in
Nederland zijn allemaal ondergebracht in Narcis, de databank
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Radboud Repository heeft maandelijks honderdduizenden downloads, veel van deze artikelen worden
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via zoeksystemen als Google Scholar gevonden. Dit is een
positieve ontwikkeling, al is er nog wel ruimte voor verbetering. Zo zijn dergelijke online archieven nog niet wereldwijd
gekoppeld. Ook de vindbaarheid van deze schat aan informatie kan worden vergroot. De staatssecretaris kiest niet voor
het verbeteren van deze groene variant van open access
publiceren, in tegendeel: hij is bereid te onderhandelen met
grote commerciële uitgevers zonder ondertussen lopende
initiatieven als de repositories expliciet te stimuleren.
De universiteitsbibliotheek van Nijmegen merkt dat steeds
meer auteurs ervoor kiezen hun stuk te uploaden in de Radboud Repository. Het is van belang dat die onderzoekers
ook aan de gerenommeerde tijdschriften duidelijk maken
dat zij vrij toegankelijke resultaten belangrijk vinden.
Volgens Krzysztof Apt, hoogleraar Informatica aan de Universiteit van Amsterdam, kan dit onder andere door zelf
een open access-tijdschrift op te richten. Zelf heeft Apt
twee wetenschappelijke tijdschriften opgezet. Hij vindt dat
wetenschapsorganisaties als de NWO hierin het voortouw
moeten nemen: ‘Zij moeten de motor zijn achter nieuwe
initiatieven, de NWO kiest momenteel al voor de juiste
koers.’ Helaas is het nog steeds zo dat wetenschappers
worden beoordeeld op basis van hun publicaties in hoog
aangeschreven vakbladen, de stap naar een nieuw onbekend blaadje zonder aanzien is daarom groot. ‘Ook in het
veranderen van de beoordelingscriteria voor wetenschappers en het waarborgen van kwaliteit hebben organisaties
als de NWO en de KNAW een verantwoordelijkheid.’
Hoewel de ambitie van de politiek niet verkeerd is, wordt
de goede wil van uitgeverijen overschat. Uitgeverijen en de
wetenschap hebben simpelweg geen gedeelde belangen.
Zolang goud een utopie blijft, dient de wetenschappelijke
wereld de druk op uitgeverijen op te voeren. Ondertussen is het zaak dat de kwaliteit en vindbaarheid van online
archieven wereldwijd wordt verbeterd. Open access hoort
niet te gaan over het juiste businessmodel, maar over vrije
toegang tot kennis. ANS

‘Laten we elkaar brieven schrijven!’ Ik weet niet
eens meer of het mijn beste vriend was die het als
eerste opperde of ik. De situatie weet ik wel nog:
we liepen, ijsje in de ene hand, fiets aan de andere,
vanuit de stad richting Kronenburgerpark. We bespraken de tijd die komen ging. De tijd waarin hij het
voor mij veel te verre buitenland ging trotseren. Een
tijd dus ook waarin we elkaar, toch zeker voor een
half jaar, niet zouden zien.
Wie schrijft er tegenwoordig nog brieven? Toen prinses Beatrix nog koningin was, stuurde ze steevast
telegrammen, maar die dienst is met het einde van
haar regeerperiode volgens mij definitief de deur uit.
Zou de brief hierna volgen? Ik hoop toch van niet:
het blijft iets magisch. Te beginnen bij de envelop.
Je kijkt naar het handschrift en probeert alvast te raden wie jou de eer te beurt heeft doen vallen door je
te verrassen met een schrijfsel. Geen automatische
melding dat Jan je een nieuwe mail heeft gestuurd.
Raden wordt tot kunst verheven.
En zelfs al weet je dan wie je geschreven heeft, dan
nog blijft het openen en uitvouwen van zo’n brief een
hele nieuwe sensatie. Er kan wel van alles instaan.
Je kunt ten huwelijk gevraagd worden, maar er kan
ook zomaar een vriendschap worden opgezegd. De
inhoud blijkt niet alvast uit een onderwerpregel, of
een al zichtbare eerste zin. Alles is nog mogelijk, de
geschreven wereld ligt nog helemaal open.
Daarmee is de brief heel goed vergelijkbaar met de
goede voornemens waarmee we overstelpt worden
nu we een nieuw jaar ingaan. Het is de eeuwige
belofte van iets dat komen gaat, maar waarvan
slechts in een heel klein geval ook echt iets uitkomt.
Over eeuwige beloftes gesproken: verder dan één
brief kwam ik tot nu toe niet. Te spannend vond ik
het, te angstig was ik om mijn beste vriend teleur
te stellen. Dus kom ik in dit nieuwe jaar tot een
resoluut besluit: mijn goede voornemen wórdt het
schrijven van nieuwe brieven. Ik hoop dat ze de
teleurstelling van de stilte wegnemen.
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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
Stichting SchoolChild Africa zoekt vrijwilligers
(www.schoolchildafrica.com)! Wil jij jouw talenten inzetten en een unieke ervaring beleven? Sta je sterk in je
schoenen en open voor andere culturen? Neem dan
contact op met Corinne via: c_purnot@hotmail.
Ga deze zomer mee naar Oost-Afrika. Heb jij zin om
vrijwilligerswerk te doen met straatkinderen in Kenia
en Tanzania? Ben je tussen de 18/25 jaar oud? Bezoek
www.samen.org en meld je aan voor onze groepsreis.
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Studie:
Kunstmatige Intelligentie
College:
Advances in Human-Computer Interaction, 28 november, 10.45 - 12.30,
E20.12
Docent:
Dr. L.G. Vuurpijl
Uitstraling:
Vurige verteller
Publiek:
Geboeide geeks
Inhoud:
Hippe hebbedingetjes
Eindcijfer:
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Duffe opsommingen of ultiem entertainment?
Iedere maand verschanst ANS zich in de
collegebanken om een genadeloos oordeel
te vellen over het onderwijs aan de RU.

Een volle lift brengt de masterstudenten Kunstmatige Intelligentie naar de
twintigste etage van het in dichte mist gehulde Erasmusgebouw. De lift heeft
vertraging, maar Louis Vuurpijl gelukkig ook. Daardoor valt het hem niet op
dat een aantal studenten te laat boven aankomt. ‘We start in a mess today’,
begint de docent zijn verhaal in hakkelend Engels. ‘You will, how do I say that,
je ogen uitkijken.’ De bijeenkomst van vandaag wordt volgens Vuurpijl interactief. Na zijn monoloog is er ruimte voor input van de studenten. Het publiek
kijkt bedenkelijk en het lijkt erop dat ze verwachten weinig aan het woord te
komen. Toch presenteert een student vandaag een interessante, nieuwe gadget: de Myo. Deze armband meet spiersamentrekkingen in de arm. Een chip
herkent de bewegingen en stuurt een opdracht door naar bijvoorbeeld een
filmende bril. Zo kun je in een handomdraai een filmpje maken en delen via
social media.
De vertaalslag van mens naar computer, die de Myo ook maakt, vormt de basis
van de cursus Advances in Human-Computer Interaction. Door wetenschappelijke vooruitgang op dit terrein kunnen computers steeds ingewikkeldere
boodschappen interpreteren. Vuurpijl bespreekt een aantal artikelen over deze
interactie tussen mens en computer. Plotseling onderbreekt hij zijn eigen verhaal.
‘Bird. Outside. Window!’ Beduusd draaien de studenten zich om, ze hebben tijd
nodig om de abrupte kreet te verwerken. De plotselinge ophef loopt met een sisser af, Vuurpijl gaat al snel verder met het oplezen van zijn dia’s.
Tijdens de pauze haalt Vuurpijl een doos met oudere versies van de Myo
tevoorschijn, waar de KI’ers op afkomen als bijen op honing. De Myo’s zijn
te leen om tests mee te doen voor het project ‘Cool HCI’, het ontwikkelen en
demonstreren van een eigen gadget. Na het pauzeren richt Vuurpijl zich op
spraakherkenning van computersystemen. Hij legt uit dat systemen mensen
niet altijd begrijpen als een zin te veel rommel bevat, bijvoorbeeld woorden
als ‘ehm’. Om dit alles kracht bij te zetten doet de docent herhaaldelijk een
weigerachtige computer na: ‘Doesn’t compute, doesn’t compute.’ De uitleg is
levendig en zorgt voor een glimlach bij de studenten.
Hoewel de mist inmiddels optrekt, worden maar weinig aanwezigen afgeleid
door het mooie uitzicht, wat pleit voor de docent. Pas een kwartier voor het
einde van het college verslapt de aandacht en neemt het geroezemoes toe. Tot
slot maakt Vuurpijl zich populair door het laatste college voor de kerstvakantie
te laten vervallen. Zo sluit hij toch nog af met een knal.
Het Laatste Oordeel der Studenten
De studenten zien Vuurpijl vooral als een sympathiek warhoofd. ‘Hij is snel
afgeleid, maar dat zorgt ook voor leuke momenten, zoals de vogelopmerking.’
In tegenstelling tot de docent blijven de studenten wel bij de les, onderlinge
gesprekken gaan vooral over hun eigen HCI-projecten. Ondanks de chaotische indruk die Vuurpijl maakt, brengt hij de stof vurig over. De KI’ers vinden
hem erg enthousiast over zijn vak. Minder spetterend is het Engels van de
docent: ‘Ik weet niet of je dat wel Engels kunt noemen.’ ANS
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Nijmeegse
nostalgie
Frank Boeijen wordt gezien als een Nijmeegse held. De
stad heeft een prominente plek in zijn muzikale loopbaan
en hij werd in maart onderscheiden met een Nijmeegse
erepenning. Nostalgisch of niet, voor Boeijen is de stad
vervangbaar. ‘Muziek is niet plaatsgebonden.’

Interview Frank Boeijen Tekst: Aniek Hikspoors en Adrianne Tuk/ Foto’s: Kiki Kolman
Leef, woon, werk, feest... met ANS
P. 10
P. 10

‘Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht.’ De eerste zin
van zijn lied Kronenburg Park uit 1985 is bij velen bekend. Sinds het succes van deze hit heeft Frank Boeijen
niet stilgezeten. In totaal bracht hij maar liefst 31 albums
uit en in 2013 maakte hij twee platen: Liefde & moed en
Een vermoeden van licht.

‘Het mooie is dat
in het theater de buitenwereld
even niet bestaat.’
Voor Boeijens laatste album vroeg hij dertien bevriende
kunstenaars uit uiteenlopende disciplines om elk een
kunstwerk te maken, geïnspireerd op zijn muziek. De
werken zijn tot 31 januari in Museum Het Valkhof te
bewonderen. De kunst is daarnaast op foto vastgelegd,
wat resulteerde in een cd in boekvorm. ‘Je kunt door
het boek bladeren terwijl je naar de muziek luistert. Ik
hecht waarde aan deze tastbaarheid. Het boek geeft een
nieuwe dimensie aan de cd.’
Nijmegen sprak afgelopen maart de waardering voor de
zanger uit toen ze hem de Zilveren Erepenning uitreikte,
een officiële onderscheiding voor de erkenning van zijn
culturele verdiensten. De gemeente ziet hem als ambassadeur van Nijmegen vanwege de grote rol die de stad
speelt in zijn oeuvre. Toch heeft de zanger naar eigen
zeggen niet zoveel met de stad. ‘Nijmegen is niet speciaal voor mij, ik had net zo goed ergens anders geboren
kunnen worden.’
Van Doornroosje naar de schouwburg
Met de Frank Boeijen Groep maakte de zanger in 1979
zijn debuut in Doornroosje. Boeijen heeft warme herinneringen aan de beginperiode van zijn muzikale carrière. ‘Die eerste avond in Roosje was een mijlpaal. We
repeteerden daar in de kelder, dus het was te verwachten dat we er ooit zouden optreden. Het was een belevenis om zelf op het podium te staan.’
De zanger heeft ervoor gekozen nu alleen nog in
schouwburgen te spelen. Toch maakte hij in 2009 een
uitzondering voor Doornroosje, waar hij zijn cd presenteerde, vanwege de geplande verhuizing van het poppodium. Ook brengt hij zijn muziek af en toe ten gehoren
op festivals als Dutch Valley. Boeijen vindt echter dat zijn
muziek beter op haar plek is in theaters. ‘Het mooie is
dat de buitenwereld dan even niet bestaat. Het publiek
kan rustig gaan zitten en genieten. Mensen zijn altijd
gehaast. Ze komen van hun werk, moeten snel eten en
weer in de auto naar de schouwburg.’ Met een lange

‘pfff ’ demonstreert Boeijen de zucht van verlichting die
door de zaal gaat als de voorstelling begint.
‘In het theater ben je letterlijk afgesloten van de rest van
de wereld. Je kunt de mensen niet zien in een donkere
zaal, misschien kun je het publiek daarom des te beter
aanvoelen. Deze intimiteit is belangrijk bij mijn optredens.’ Door het beperkte zicht in de theaters kan Boeijen
niet met zekerheid zeggen hoe gevarieerd zijn publiek
is. ‘Ik denk dat mijn publiek een zekere mate van diversiteit heeft, hoewel de gemiddelde leeftijd waarschijnlijk
hoog zal liggen.’ Over de vraag of zijn muziek te zoetsappig is voor studenten moet Boeijen lang nadenken.
‘Het singer-songwritergenre is aan een opmars bezig
onder jongeren. Kijk maar naar Adele, zij schrijft rustige
ballades en is populair onder de jeugd.’
Innerlijke reflectie
Volgens Boeijen was de muziek die hij aan het begin van
zijn carrière maakte, vernieuwend. ‘Met de Frank Boeijen
Groep maakten we Nederlandstalige popmuziek, dat was
toen nog niet zo normaal als nu. Mensen vonden het raar,
het voelde alsof je door een muur moest breken om hen
te bereiken.’ De Nijmeegse zanger kijkt met nostalgische
gevoelens terug naar de jaren zeventig. ‘Alles veranderde in
die tijd. De universiteit werd om de haverklap bezet, mensen waren meer politiek geëngageerd dan nu. Tegenwoordig is men in Nederland pragmatischer.’ Boeijen houdt zich
liever buiten alle maatschappelijk ontwikkelingen. ‘Ik ben
een observator, ik kijk naar de samenleving en schrijf erover.’ Zijn muziek is erg persoonlijk. ‘Ik schrijf geen politieke
liedjes, dat is zo tijdelijk. Ik denk dat je moet beschrijven
hoe jij als individu in de maatschappij staat. Je blijft een kind
van je tijd.’

‘Ik sluit steevast elke tour af in
Nijmegen.’
Een vermoeden van licht, Boeijens nieuwste album, is het
resultaat van veel innerlijke reflectie. Het album wordt gekenmerkt door thema’s als liefde, vergankelijkheid en afscheid. In
het lied Afscheid van de schaamte zingt Boeijen over de wens
om bepaalde dingen achter te laten. ‘Het gaat om afstand
doen van bepaalde zaken. Voor mij geldt bijvoorbeeld dat ik
graag tevredener in het leven zou willen staan.’
De vervangbare stad
Er is een gemene deler in het werk van Boeijen: Nijmegen. Niet alleen fungeerde de Waalstad als decor in
de videoclip van de in 1984 uitgebrachte hit Zwart Wit,
ook verscheen in 2011 Genade, een cd met boek waarin
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foto’s van bekende plekken in Nijmegen te bewonderen
zijn. Op de hoes van zijn nieuwste album speelt de stad
wederom een grote rol. Een oude foto van Plein 1944,
met de vroegere bioscoop Luxor en filmtheater Carolus, siert de cover. ‘Na de verwoesting in de Tweede
Wereldoorlog is het plein opnieuw opgebouwd. Het is
een mooie foto, de afbeelding belichaamt voor mij hoop.’
Het plein is inmiddels onherkenbaar veranderd. Voor
Boeijen spreekt uit de foto een stukje nostalgie. ‘Het doet
me denken aan mijn jeugd. Ik kocht er mijn eerste gitaar
en at er voor het eerst Chinees.’
Ondanks de grote rol die Nijmegen speelt in zijn werk

maakt het de zanger niet zoveel uit in welke stad hij speelt.
‘De locatie van mijn werkterrein is niet zo belangrijk, wel
sluit ik steevast elke tour af in Nijmegen. De zaal zit dan
vol met familie en vrienden, dit geeft me het gevoel dat de
cirkel weer rond is.’
Ondanks de Zilveren Erepenning, de prominente plaats
van Nijmegen in zijn muziek en het bijpassende beeldmateriaal zoals foto’s en videoclips is de geboortestad niet
zo speciaal voor Boeijen als je zou verwachten. ‘Soms was
ik Nijmegen beu, dacht ik er zelfs aan te verhuizen naar
Amsterdam. Ik weet niet of ik hier altijd zal blijven wonen.
Muziek is voor mij niet plaatsgebonden.’ ANS

Wikipedia, bron van kennis? Tekst: Cecile Vermaas/ Illustratie: Sanne Reckman
P. 12

waken
voor wiki

Ondanks zijn openbaarheid doet Wikipedia volgens Nature niet onder voor een
gevestigde encyclopedie. Toch wordt studenten het gebruik van de site verboden.
Hoe werkt de controle op het populaire kennisorgaan en waarom moeten
studenten daar niets mee te maken hebben?
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Kennismanipulatie
Om 21.02 uur plaatst ANS op de Wikipediapagina van
minister Jet Bussemaker dat zij in juli 2013 de prijs voor
Meest Studentonvriendelijke Politicus, ‘sinds dit jaar vergeven door de gezamenlijke universiteiten en hogescholen in Nederland’, heeft gewonnen, ‘vanwege haar harde
beslissingen omtrent het onderwijsbeleid’. Op dat moment
treedt een immens vrijwilligerssysteem in werking dat op
de pagina ‘recente wijzigingen’ de fout kan bezichtigingen.
Al na veertien minuten heeft de alerte gebruiker ErikvanB
de fout ongedaan gemaakt. Op de geschiedenispagina van
het artikel geeft hij zijn uitleg: ‘Tamelijk non-evidental, lijkt
me, en het moet ook niet op deze plek staan.’
Een grove fout als het verzinnen van een prijs is nog
makkelijk te controleren, maar het wordt al moeilijker bij
subtiele wijzigingen op pagina’s met onbekende onderwerpen. Het is de vraag hoe Wikipedia zijn betrouwbaarheid kan waarborgen wanneer het zo makkelijk is om de
grootste onzin te plaatsen.
Studenten wordt vanaf hun eerste dag op de universiteit afgeraden om gebruik te maken van Wikipedia bij het schrijven van artikelen. Wat vindt de wetenschapper eigenlijk
van de online encyclopedie en waarom wordt de student
gebruik van de site verboden?
Controleobsessie
Wikipedia is de kennis van iedereen. Dat wil zeggen, het
deel van de massa dat de tijd wil nemen om achter zijn
computer aan de encyclopedie te werken. Op het moment
dat iemand iets op Wikipedia plaatst, is het compleet van
de vrijwilligers afhankelijk of de informatie blijft staan.
De site kent geen bestuursorgaan dat over informatie de
beslissende stem heeft of in kan grijpen, dat wordt allemaal
door de vrijwilligers zelf geregeld. Sandra Rientjes, medewerker bij Wikimedia Nederland - de organisatie die Wikipedia ondersteunt - legt uit hoe dat in zijn werk gaat: ‘Op
de overlegpagina naast een artikel discussieert men over
veranderingen. De gemoederen in die gesprekken kunnen
soms hoog oplopen, maar de bewerkers vinden bijna altijd
samen een oplossing. Tussen de verschillende bewerkers
bestaat wel een functionele hiërarchie. Elk jaar worden
verkiezingen gehouden voor nieuwe moderators, die kunnen pagina’s tijdelijk bevriezen en vervelende bewerkers
blokkeren. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen en de
Wikipediabewerkers stemmen op degene die zij het meest
betrouwbaar vinden overkomen.’ Daar blijft het niet bij,
want de moderators benoemen zes bureaucraten, die meer
administratieve en systeembevoegdheden hebben. Naast

deze rangen zijn er nog veel verschillende kleinere taken
die mensen op zich nemen. Zo zijn er vrijwilligers die zich
helemaal toeleggen op het beantwoorden van mails, en Wikipedianen die ‘bots’ aanmaken zodat bepaalde informatie
automatisch wordt teruggedraaid. De uiteindelijke macht
ligt bij het Wikivolk, de moderators handelen vrijwel altijd
in overleg met de gemeenschap.
Grote wijzigingen op de site waarover niet eerst is overlegd, worden vaak meteen teruggedraaid door de Nederlanders die zich betrokken voelen bij het onderwerp.
Bewerkers zijn trots op hun werk en hangen als aasgieren
boven de pagina’s om elke verandering te observeren.
Blind varen?
In Nederland zijn duizenden mensen actief bezig met het
aanpassen van artikelen, maar dat wil niet zeggen dat alle
fouten daaruit worden gefilterd. Een bekend voorbeeld zijn
de zogenaamde hoaxes die jarenlang op de Engelstalige
Wikipedia hebben gestaan, bijvoorbeeld dat ene Chen
Fang burgemeester was van het kleine dorpje Yinchuan in
China. Hoe aannemelijk dat ook klinkt, het gegeven bleek
slechts een stunt van een student die voor een artikel wilde
bewijzen hoe makkelijk Wikipedia te manipuleren is. Het

‘Elk jaar worden
verkiezingen gehouden voor
nieuwe moderators.’
artikel heeft het zeven jaar en twee maanden overleefd
voordat de gemeenschap besefte dat het onzin was.
Uit onderzoek van het wetenschappelijk tijdschrift Nature
komt een veel rooskleuriger beeld naar voren: de foutmarge van de online encyclopedie is volgens het blad even
groot als die van het gewaardeerde naslagwerk Encyclopaedia Brittanica. In een onderzoek van het tijdschrift
werd een steekproef van 42 onderwerpen gecontroleerd
op juistheid. Bij beide encyclopedieën werden vier cruciale fouten ontdekt.
Op de RU zijn docenten het over het algemeen met elkaar
eens dat Wikipedia een handig overzicht biedt als eerste
verkenning van een onderwerp waar je weinig over weet.
Marcel Becker, universitair docent Filosofie aan de RU: ‘Ik
tref zelden informatie aan waarvan ik met mijn deskundigheid denk dat het niet klopt. Wikipedia wordt gedreven door
belangeloosheid en dat vind ik mooi. De site wordt geschreven door vrijwilligers die vanuit hun eigen interesse kennis
willen delen. Daarom acht ik de site heel betrouwbaar.’
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Kristof Jacobs, universitair docent Politicologie, is sceptischer. ‘Zelfs als een fout binnen een halve dag wordt
teruggedraaid, kan hij in die halve dag door iedereen
worden gelezen. Ik gaf eerstejaars tijdens methodologiecolleges altijd voorbeelden van eigen veranderingen.
Dan plaatste ik bijvoorbeeld op de pagina “Politics in
Belgium” dat de minister-president van de Duitstalige
gemeenschap in België, Karl-Heinz Lambertz, ook wel
bekend was van de ketchup. Die fout werd er na een
tijdje wel uitgefilterd, maar gecompliceerdere fouten
bleven op de pagina staan.’
Hoogleraar Sociologie Rob Eisinga draagt zelf zijn steentje bij aan de kwaliteit van Wikipedia door samenvattingen van zijn onderzoeksresultaten op de site te plaatsen.
‘Ik acht de site zeer betrouwbaar, maar het blijven altijd
samenvattingen van informatie. Het probleem bij het
annoteren van de site lijkt me niet de betrouwbaarheid,
maar de veranderlijkheid ervan. Je hebt totaal geen zekerheid dat informatie een dag later nog hetzelfde is.’
Kennis en wetenschap
Het gebruik van bronnen is een vereiste voor het plaatsen
van informatie op Wikipedia. Die regel deelt het kennisorgaan met wetenschappelijk onderzoek. Toch blijft de site
een encyclopedie en geen wetenschappelijke instantie.
Becker: ‘Over het algemeen is de annotatie bij Wikipedia
heel goed, maar tegelijkertijd worden hele brede bronnen gebruikt. Je ziet vaak dat de media worden aangehaald en die kunnen het met hun snelheid en oppervlakkigheid weleens mis hebben.’ Daar komt volgens hem
bij dat artikelen op Wikipedia nooit wetenschappelijk
kunnen zijn, omdat ze simpelweg niet gebruik maken van
het controleringssysteem dat op universiteiten wordt gehanteerd. ‘Wetenschappers werken nu als bezetenen om
fouten te voorkomen. We weten dat als we onze integriteit
verliezen, we niet meer te onderscheiden zijn van de
online encyclopedie.’
Wikimedia is zich bewust van haar niet-wetenschappelijke positie. ‘Wikipedia heeft geen wetenschappelijke
pretenties’, aldus Rientjes, ‘maar het is wel belangrijk dat
in de artikelen meerdere standpunten worden verdedigd.
De vraag is hoe ver je daarin moet gaan. Een absoluut
minderheidsstandpunt is niet geschikt voor een artikel in
een encyclopedie voor iedereen.’
Uiteindelijk is 95 procent van de informatie die Wikipedia
levert niet geschikt voor wetenschappelijk onderzoek,
stelt Jacobs. ‘Op de site staat andere kennis dan je op de
universiteit nodig hebt. Het is precies de 5 procent infor-

matie die wel interessant zou zijn, die een stuk minder
betrouwbaar is dan de rest. Ik vertrouw de algemene
feiten die op de site staan, maar ik heb nog nooit een
geboortedatum nodig gehad in mijn onderzoek.’
Zoektocht van de student
In het onderscheid tussen verschillende soorten kennis
ligt de kern van het Wikipediaverbod voor studenten.
Daar komt bij dat studenten te snel naar de zoekmachine
grijpen als ze een vraagstuk moeten beantwoorden.
Jacobs: ‘Het is belangrijk dat studenten meteen de goede
academische vaardigheden aangeleerd krijgen. Je moet
goed brononderzoek kunnen doen en weten wat vorige
onderzoekers hebben gevonden.’
Becker beaamt dit. ‘Bij studenten is er een grote verleiding om snel Wikipedia te gebruiken en de universiteit is
dan zo educatief dat ze mensen hetgene wat ze het liefste
willen gebruiken, het sterkst verbied. Zo ontstaan academici die op een gematigde manier van de site gebruik

‘Op Wikipedia staat andere
kennis dan je op de universiteit
nodig hebt.’
maken.’ Het is in Beckers ogen dan ook geen probleem
om feiten van de site te halen. ‘Als de student er maar in
een voetnoot bij zet dat iets van Wikipedia komt en wanneer het is geraadpleegd.’

Vrije academie
Het is een klein wonder dat Wikipedia een redelijk betrouwbare site is geworden. Toen Jimmy Wales de site
tien jaar geleden oprichtte, was het een experiment.
Omdat zijn pogingen om wetenschappers samen artikelen te laten schrijven, hadden gefaald, probeerde hij of
het volk er zelf uit zou komen. Het werd een succes, dat
al snel leidde tot navolging in het buitenland.
Wikimedia en Wikipedia hebben echter nog een aantal
bergen te beklimmen. ‘Belangrijk is dat we meer mensen gaan werven’, zegt Rientjes. ‘Bepaalde gebieden
als sociale wetenschappen en literatuur zijn nu nog
ondervertegenwoordigd onder onze vrijwilligers en
dus op de site. Zo kunnen we niet pretenderen dat daar
alle kennis voor iedereen te vinden is.’
Voor de gebruikerswerving is nog een andere reden.
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W.V.T.T.K.
Na tien jaar dienst hebben de meeste Wikipedianen
hun kennis uitgeput en zijn ze steeds minder actief.
De behoefte aan een nieuwe lichting bewerkers is dus
dringend. Het is echter niet makkelijk om die te vinden,
omdat het systeem waarmee pagina’s worden geschreven, is verouderd. Mensen zijn tegenwoordig veel
gebruikersvriendelijkere systemen gewend, waarvoor
ze geen lastige HTML-taal hoeven te leren.
Om meer kwaliteit te kunnen waarborgen, hoopt
Wikimedia op samenwerking met universiteiten. ‘Het
zou mooi zijn als we met hen een afspraak zouden kunnen maken over de vaste medewerking van studenten
op de site. Ze zouden bijvoorbeeld voor studiepunten
de artikelen die verwant zijn aan hun onderzoek kunnen controleren en verbeteren.’ Een soortgelijk project
vindt nu al plaats op de universiteit van Californië. Daar
krijgen studenten aan de medische faculteit studiepunten voor het verbeteren van artikelen over onderwerpen waar ze later als arts over moeten vertellen.
Becker vindt dit een interessant idee. ‘We zouden als
wetenschappers wel meer verantwoordelijkheid kunnen
nemen voor de kwaliteit van Wikipedia. Als studenten
regelmatig gebruik van maken van de site en daardoor
hun algemene kennis vergroten, dan mag je daar wel
iets voor terug doen.’ Op zijn afdeling Filosofie wordt
ook al met het idee geëxperimenteerd. Universitair
docent Jeroen Linssen geeft zijn studenten bijvoorbeeld
de opdracht om Wikipediapagina’s te schrijven.
Voor de wereldkennis is de site een goede ontwikkeling. Zo stelt Becker: ‘In Wikipedia zit het academisch
ideaal dat je in vrijheid en openheid met elkaar kunt argumenteren, puur en inhoudelijk op argumenten.’ 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.
Tijdens een borrel stoot iemand me aan. Een beetje een
slungelige jongen. Hij zegt me dat hij volgend jaar graag in
het bestuur wil waar ik nu in zit. Ik zeg hem dat ik het zal
onthouden, dat hij nog wel van me gaat horen.
Wanneer ik later buiten een peuk sta te roken hoor ik van
diverse mensen dat ik dat dus mooi niet had moeten doen.
De persoon in kwestie is namelijk een rasechte cv-neuker.
Koude rillingen. Cv-neuker. Ik kende de term wel, maar wist
niet dat de cv-neuker echt bestond. Tot op dat moment was
de cv-neuker voor mij zoiets als een vampier of een zombie:
je kunt je precies voorstellen hoe ze eruitzien, maar ze
bestaan niet werkelijk.
Maar de cv-neuker bestaat dus wel. Sterker nog: hij
staat binnen een pilsje voor me te halen. Ik kijk door het
raam naar binnen. Hij zwaait vrolijk naar me. Een wapperende hand. Een wapperende cv-schrijvende hand. In
zijn andere hand het pilsje. Hij wacht overduidelijk tot ik
klaar ben met roken.
Ik rook mijn sigaret op totdat ’t uiteinde mijn handen schroeit.
Eenmaal weer binnen biedt hij me het ondertussen doodgeslagen pilsje aan en slaat me op de schouder. Getver. Met
diezelfde hand heeft hij waarschijnlijk een uurtje geleden
nog stiekem aan zijn cv zitten ploeteren. Ik bedenk me hoe
deze jongen elke ochtend naar een uitdraai van zijn cv kijkt
en de witte plekken markeert. Dat hij vervolgens zijn tijd
besteedt met het helpen oversteken van hele hordes hulpeloze bejaarden en het verzamelen van geld voor kansarme
zieke kinderen in Afrikaanse buitenwijken. En dat allemaal
met als enig doel het opleuken van een paar A4’tjes. Het
is het horrorbeeld van de cv-neuker: iemand doet iets
waar hij niet de juiste intenties bij heeft. Maar wat zijn in
hemelsnaam dan wel de juiste intenties om iets te doen,
zoals een bestuur in te gaan? Dat je toffe nieuwe mensen
wil ontmoeten? Dat je een netwerk op wil bouwen? Of dat
je gewoon een leuk jaar wil hebben? Allemaal redenen die
misschien legitiemer lijken, maar in feite even individueel
zijn. Zelfs de reden dat je ‘ontevreden bent over de gang
van zaken en een verandering teweeg wil brengen’, heeft
voor een belangrijk deel met enkel jezelf te maken. Wie
zegt er immers dat jij de aangewezen persoon bent om dat
te beoordelen en het ook nog eens beter te kunnen doen?
Op die manier is de cv-neuker zoals iedereen. Hij verschilt
niets van iemand die ervoor kiest om een college te volgen,
simpelweg omdat hij de studiepunten wil of de collegestof
interessant vindt.
Uiteindelijk zijn we allemaal fuckers.

Lisa wille
heeft affiniteit met kunst en mode. Dit beeld is er één uit een korte film genaamd
‘Normaliteiten’. Meer weten over deze kunstenaar? Kijk op http://bit.ly/lisawille
www.ans-online.nl. Tekst: De redactie / colofon
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de wetenschap achter

Lachen om leed Tekst: Loren Brouwers en Ronald Peeters/ Illustratie: Jurgen Tesselaar
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de heerlijke
smaak van
leedvermaak

We doen het allemaal: lachen om anderen. Zelfs de meest onschuldige student
ligt soms dubbel bij het kijken naar een gênante auditie of naar iemand die op
zijn bek gaat. Waarom vinden wij andermans leed zo lachwekkend?
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Op de reünie van je middelbare school kom je het mooiste en populairste meisje van je klas tegen. Wat blijkt, ze
is lelijk en dik geworden. Tevreden bied je haar nog een
bitterbal aan: eindelijk gerechtigheid. Dit lijkt wellicht wat
wreed, toch blijkt dit uit onderzoek een realistische situatie te zijn. Veel mensen zouden genieten van een achteruitgang van de vroeger ‘favoriete klasgenoot.’ Hoewel
niet iedereen het lef heeft het toe te geven, leidt het leed
van anderen verdacht vaak tot een lach om de mond.
Gezonde dosis leedvermaak
Leedvermaak is een emotie. Wilco van Dijk, universitair
hoofddocent bij Sociale- en Organisatiepsychologie aan
de Universiteit van Leiden: ‘Als je een emotie voelt dan
betekent dit dat er iets in je omgeving gebeurt wat belangrijk voor je is. Als je krijgt waar je behoefte aan hebt,
ervaar je een positieve emotie, bij een negatieve emotie
worden je belangen beschadigd.’ Leedvermaak is een
positieve emotie voor degene die het ervaart, het behartigt belangen die veel mensen delen. ‘Ten eerste houden
mensen van rechtvaardige uitkomsten. Rechtvaardigheid geeft mensen een goed gevoel. Daardoor kunnen
zij plezier beleven aan het leed van een ander dat we
verdiend vinden. Daarnaast ervaren we meer leedvermaak bij mensen die we niet mogen. Als diegene iets
negatiefs overkomt, valt de reden van afgunst weg waar
vermaak voor in de plaats komt. Iedereen heeft behoefte
aan een goed zelfbeeld. Een manier om je beter over
jezelf te voelen is door jezelf te vergelijken met iemand
waarmee het slechter gaat. Dat zou kunnen verklaren
waarom mensen die zich slecht voelen meer van het leed
van anderen kunnen genieten’, aldus Van Dijk
Leedvermaak heeft niet alleen psychologisch positieve
effecten. Hidehiko Takahashi, onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Radiologie in Japan, ontdekte dat bij
leedvermaak dezelfde delen van het brein actief zijn die
ook actief zijn bij seks, eten en het gebruik van drugs.
Tijdens dit proces wordt de stof dopamine aangemaakt
dat zorgt voor een gevoel van genot en beloning.
Denkbeeldige wraak
Leedvermaak lijkt onschuldig: het is altijd passief, je veroorzaakt het leed zelf niet. Toch zag de filosoof Nietzsche
leedvermaak als een vorm van denkbeeldige wraak. Als
je zelf niet in staat bent om wraak te nemen, dan kan je
nog altijd lachen om het slechts dat iemand buiten jou
om overkomt. Aan deze ‘denkbeeldige wraak’ kan een
duister randje zitten. Uit onderzoek blijkt dat we bereidt

zijn om mensen, waarbij we het meeste leedvermaak
ervaren, later pijn zullen doen. Leedvermaak kan op die
manier omslaan naar agressie of criminaliteit.
Mensen hebben echter ook een aangeboren neiging tot
empathie. Als het leed te ver gaat, neemt bij de meeste
mensen het vermaak af en gaat medeleven een rol spelen
Aangeboren of aangeleerd
Is leedvermaak een product van onze westerse cultuur
of is het iets wat in alle mensen zit? ‘Psychologische
processen zijn iets menselijks, maar hoe het zich uit
kan cultuurgebonden zijn’, zegt Van Dijk. In het Chinees
bestaat er ook een woord voor leedvermaak en het duizend jaar oude Japanse spreekwoord, ‘een andermans
ongeluk smaakt naar eend’, vergelijkt het lachen om

‘Vrouwen genieten ervan
als andere vrouwen
dik of lelijk zijn’
anderen met de zeer exclusieve smaak van eend.
In iedere cultuur lijkt dus zoiets als leedvermaak te
bestaan, maar er is wel nog een duidelijk verschil tussen
vrouwen en mannen. Vrouwen hebben meer sympathie
vanuit het natuurlijke moederinstinct. Toch zijn meisjes
niet altijd lieverdjes, vertelt Wilco van Dijk. ‘Vrouwen
kennen een ander soort leedvermaak. Zij genieten ervan als andere vrouwen dik of lelijk zijn, terwijl mannen
meer prestatiegericht leedvermaak ervaren.’ In de westerse cultuur worden vrouwen vaak afgerekend op hun
uiterlijk, terwijl mannen meer beoordeeld worden op
hun status. De westerse samenleving is ook gericht op
competitie. Je moet de beste zijn, we delen ons falen niet
graag met anderen. Daardoor wordt de illusie gewekt
dat we het slecht doen in vergelijking met de mensen uit
onze omgeving. Het kan een opluchting zijn als het falen
van een ander naar boven komt.
Bevangen door leedvermaak kies je dus waarschijnlijk
voor je eigen geluk, ook al gaat dat ten koste van het
geluk van de ander. Eén troost, heel schuldig hoef je
jezelf niet te voelen over dit vermaak. Een avondje zelfvertrouwen opkrikken door de vetkwabben van je oude
klasgenoot is heel normaal. Het is een rechtvaardige
uitkomst, je voelt je beter over jezelf, je maakt dopamine
aan en stiekem is het ook best lekker. ANS

Universitaire Studentenraad

Wat zijn de
plannen (WZP)
Ook dit jaar zal de USR in februari, in samenwerking met andere
studentvertegenwoordigers, de ‘Wat zijn de plannen’ week
organiseren. Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan alle
maatregelen die in het hoger onderwijs worden genomen. Doel is
om studenten aan de Radboud Universiteit hierover te informeren.
Hoe zit het precies met het bindend studieadvies? Dit advies geldt
voor alle eerstejaars studenten. Wanneer zij na hun eerste jaar
niet voldoende studiepunten hebben behaald moeten zijn verplicht
met hun opleiding stoppen. Ook onderwerpen als de collegegelden
van de universiteit komen aan bod. Hoeveel moet je betalen voor
je tweede opleiding? Hoelang kun je nog gebruik blijven maken
van de OV-kaart? Waarschijnlijk zal ‘Wat zijn de Plannen’ dit jaar
gebruik gaan maken van wizards. De bedoeling is dat studenten
dan specifiek kunnen aangeven welke studie ze doen, in welk jaar
ze zitten, etc., zodat ze kunnen doorklikken naar informatie die op
hun persoonlijke situatie van toepassing is. Op die manier worden
de consequenties van bepaalde maatregelen voor studenten zelf
nog duidelijker. ‘Wat zijn de plannen’ informeert je over zaken als
het sociale leenstelsel, bestuursbeurzen en de implementatie van
de wet kwaliteit en verscheidenheid op de RU. Zie jij ook door de
bomen het bos niet meer en heb je behoefte aan duidelijkheid?
Informeer jezelf dan op watzijndeplannen.info, of ga naar
numedezeggenschap.nl.

(Advertentie)

Studeren met een functiebeperking
Drie op de tien studenten hebben een
functiebeperking. Een aantal dat veel
mensen blijft verbazen. Opvallend is
dat met name docenten niet goed op
de hoogte zijn van de aanwezigheid van
studenten met een functiebeperking. Dat
terwijl juist zij veel kunnen betekenen. Ze
kunnen bijvoorbeeld de Powerpoint voor
het college op Blackboard zetten, zodat
studenten met concentratieproblemen
zich kunnen voorbereiden. De USR heeft
een werkgroep opgericht om met name
dit probleem op te lossen. Ook kijken we
naar voorlichting, toegankelijkheid en
loopbaanbegeleiding, omdat dit zaken
zijn waar altijd verbetering mogelijk is.
De Radboud Universiteit neemt zelf
ook veel initiatieven, bijvoorbeeld de
Facebookgroep OnbeperktRU waarin studenten met een functiebeperking contact
kunnen zoeken met elkaar.
Klantgerichtheid van de Diensten
Aan het begin van het jaar bleek vanuit
de Ondernemingsraad (OR) dat veel
medewerkers problemen ondervinden bij
bepaalde diensten die de universiteit levert. Ook de USR zag als studentengeleding in enkele zaken veel ruimte voor verbetering. De commissie Klantgerichtheid
van de Diensten is daarom opgezet en
heeft als doel te achterhalen in hoeverre
de wensen van zowel de medewerkers
als de studenten meegenomen zijn bij
de ontwikkeling van deze diensten. Aan
de hand van enkele voorbeelden wordt
er dan een advies geschreven over hoe
de universiteit in de toekomst bij nieuwe
diensten beter aan de wensen van iedereen op de campus kan voldoen.

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:
YouTube-workouts

Video: Ten Minute Booty Shaking Waist
Workout
Wat: Extreem bewegen op muziek
Zweetfactor: Retehoog
Benodigde ruimte: Afhankelijk van
je booty

Video: Spider-Man Full Body Workout
Challenge
Wat: Heldhaftige training
Zweetfactor: Plakkerig
Benodigde ruimte: Enkele wolkenkrabbers

Video: Poodle Exercise with Humans
Wat: Bewegen op muziek
Zweetfactor: Vooral uit je ogen
Benodigde ruimte: Genoeg voor
zes honden

Billentrillend en armschuddend voel je je
spieren al snel branden
bij deze sportoefening.
De tip ‘make sure to
breathe’ komt wel degelijk van pas wanneer
blijkt dat twerken zwaarder is dan Miley Cyrus
het laat lijken. De dames op de
achtergrond blijven stug doorgaan
zonder ook maar een beetje rood
aan te lopen. Ze vallen echter in het
niet bij de enthousiaste instructeur
die laat zien dat kontschudden een
ware kunst is. De ongeoefende sporter gaat met de billen bloot, want
hoewel de repetitieve oefeningen je
vrij snel de neus uitkomen, zijn ze
behoorlijk zwaar. Alle oliebollencalorieën schud, zweet en kwijl je er
in deze tien minuten af. Bovendien
kun je de geleerde bewegingen
diezelfde avond nog in de kroeg
toepassen. Dit filmpje blijkt een
onverwachte aanrader.

Deze workout is goed en
binnen no time baad je in
het zweet. De oefeningen
zijn afwisselend, alles van
push-ups tot gewichtheffen
wordt behandeld. Jammer
genoeg wordt verwacht dat
je een arsenaal aan materiaal in huis hebt, waaronder
een optrekstang en gewichten. Degenen die hiervoor te arm zijn na de
dure decembermaand kunnen deze
workout dus maar deels uitvoeren.
Bovendien blijft het Spider-man-aspect
van deze video achterwege. Slingeren
tussen gebouwen was misschien wat
veel gevraagd, toch verwachtte het
testpanel op zijn minst een kostuum.
De oefeningen die worden gedaan
leiden daarbij niet tot een Spiderman-figuur, maar tot een kleerkastlichaam. Iedere fan zal je kunnen
vertellen dat Peter Parker dit niet
heeft. Een troost: wie deze training
niet volhoudt kan altijd nog hopen op
een radioactieve spinnenbeet.

Dit filmpje is een hondsdol
avontuur. De bizariteiten
beginnen al bij de Japanse
trainer die met behulp
van een poedelkostuum is
omgetoverd tot menselijke
viervoeter. Het geheel wordt
nog onwerkelijker wanneer
ze plaatsneemt in een ruimte
met zes geanimeerde poedels. Samen
doen ze simpele fitnessbewegingen,
zoals step-ups en gewichtstraining.
Deze zijn goed te doen in een kleine
studentenkamer en toegankelijk voor
de ongeoefende sporter. Toch is van
zweten weinig gekomen. Het met verbijstering overspoelde panellid vergat
spontaan te sporten en zo trainden de
rondhuppelende fitnessfikkies enkel de
lachspieren. Dit filmpje is het bekijken
waard, maar voor werkelijke inspanning is een wandeling naar de snackbar waarschijnlijk beter. ANS

Kijk voor meer online sportinstructeurs en de links naar alle bovenstaande YouTube-workouts op
http://bit.ly/youtube-workout
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genetisch
selecteren
Christine de Die-Smulders is de enige Nederlandse hoogleraar
op het gebied van embryoselectie. De ethische discussie rondom haar werk schrikt haar niet af. ‘Als er een manier is om
erfelijke ziektes te voorkomen, waarom zou je het dan
niet doen?’
Tijdens haar spreekuren ontvangt Christine de Die-Smulders koppels met zowel een kinderwens als een verhoogde kans op het krijgen van kinderen met ernstige erfelijke
afwijking. Als Nederlands eerste hoogleraar Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) — in de volksmond
beter bekend als embryoselectie — helpt zij hen bij het
verwekken van een gezonde nakomeling. Dit gebeurt ver
van bed en romantiek door het samenbrengen van ei- en
zaadcellen in een laboratorium. Van de embryo’s die bij
deze reageerbuisbevruchting ontstaan, wordt na drie
dagen één cel weggenomen voor onderzoek. Embryo’s
met een genetisch defect worden direct vernietigd, soms
zonder volledige zekerheid dat de afwijking zou zijn
uitgegroeid tot een ziekte. Gezonde exemplaren worden
wel bij de moeder ingebracht, maar de kans dat deze
zwangerschap slaagt is slechts 15 tot 20 procent.
Niet voor niets is embryoselectie een omstreden medische methode die zes jaar geleden nog bijna leidde
tot de val van het kabinet. Het Maastricht UMC+, waar
De Die aan is verbonden, heeft als enige ziekenhuis in
Nederland een vergunning voor PGD-behandelingen. Dit
in combinatie met de onlangs verworven leerstoel, maakt
De Die het boegbeeld van een omstreden vakgebied.
Zwaard van Damocles
Een veelgehoord kritiekpunt op PGD is dat de embryo’s
– voor sommigen gelijk aan leven – worden ‘gedood’.

De Die vindt dit te rechtvaardigen met het leed dat
ouders en hun toekomstige kind wordt bespaard. ‘We
testen bijvoorbeeld op de erfelijke ziekte van Huntington, een aandoening die in de volwassen levensfase de
hersenen aantast en zo langzaam tot lichamelijk verval
en uiteindelijk sterfte leidt. Als iemand dit heeft, voelen
zowel diegene als zijn ouders constant het zwaard van
Damocles boven hun hoofd hangen. Een paar dagen
geleden kreeg ik nog een mailtje van een vrouw die
zeven jaar geleden met behulp van PGD een drieling
heeft gekregen. Zij schreef: “Wij hadden op geen andere
manier kinderen willen krijgen.” PGD kan enorm veel
betekenen voor onze patiënten.’
Voor veel aandoeningen, waaronder Huntington,
bestond al de mogelijkheid tot een test tijdens de
zwangerschap. Als bleek dat de foetus een genetische afwijking had, kon abortus worden gepleegd.
Waarom is PGD dan nog nodig? ‘PGD heeft voordelen
boven onderzoek in de zwangerschap’, aldus De Die.
‘Mensen willen graag voorkomen dat hun baby wordt
geboren met afwijkingen of op latere leeftijd ernstige
gezondheidsproblemen krijgt. Als hun kind echter
pas op dertigjarige leeftijd een ernstige ziekte zal
krijgen, is de keuze om het weg te laten halen erg
moeilijk. Het afbreken van een al bestaande zwangerschap is ernstiger dan drie dagen oude embryo’s
selecteren.’ Dit maakt de discussie die ontstond toen
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Maastricht Huntington-behandelingen wilde aanbieden
een bijzondere, zegt De Die. ‘Over abortus wordt amper
nog gediscussieerd, dat is gereguleerd en geaccepteerd.
PGD daarentegen was voor ziektes zoals Huntington, die
op latere leeftijd uitbreken, tot 1998 verboden.’
Selectieprocedure
Ongeacht succesverhalen en positieve kanten, blijven
ethische bezwaren bij PGD altijd een rol spelen. Ieder
stel dat in aanmerking wil komen voor embryoselectie,
komt eerst op intakegesprek. Vervolgens gaan dokters
en ethici in discussie over de rechtvaardigheid van ieder
geval. ‘Dat is wikken en wegen, soms zijn er meerdere
vergaderingen nodig om een besluit te nemen.’ In 2012
werden vijf aanvragen om ethische redenen afgewezen.
Eén ervan staat De Die nog duidelijk voor de geest. ‘Een
slechthorende vrouw had samen met haar man de wens
een goedhorend kind te verwekken. Dat geval was voor
ons duidelijk te mild: slechthorendheid is vervelend,
maar veel mensen kunnen er prima mee functioneren.
Ik heb dit paar toen moeten vertellen dat wij hen niet
wilden helpen. Dat is een lastige afweging, want er is
geen objectieve maat van leed. Je zegt dan in feite dat
zijn aandoening niet ernstig genoeg is, terwijl die vrouw
misschien wel depressief is.’
Ook als het Maastrichtse team instemt met een behandeling, hoeft deze niet altijd te slagen. Embryoselectie is

lang niet voor iedereen de ideale oplossing, zo blijkt uit
de cijfers. In 2012 kwamen 331 stellen voor een informatief gesprek naar Maastricht. Uiteindelijk startten 184 van
hen met de behandeling. De Die benadrukt dat de buitenbaarmoederlijke bevruchting die nodig is voor PGD
een zware ingreep is. ‘Bovendien is de kans op zwangerschap relatief laag, waardoor vaak meerdere pogingen
nodig zijn.’ Ook het ethische vraagstuk speelt voor veel
afhakende stellen een rol. ‘Na nadere toelichting besluiten zij het risico toch te accepteren, gaan ze voor een test
tijdens de zwangerschap of zien ze af van een kind. Zij
vinden de wereld bij nader inzien niet maakbaar.’ Uiteindelijk heeft dit alles ertoe geleid dat 34 ‘geselecteerde’
baby’s werden geboren in 2012.

‘Het afbreken van een
zwangerschap is erger dan drie
dagen oude embryo’s selecteren.’
Grenzen verleggen
De wettelijke kaders voor PGD zijn, net als bij abortus,
met de jaren aanzienlijk verruimd. ‘Toen wij twintig jaar
geleden begonnen, was er veel verzet. Met name het
CDA, dat toen in de regering zat, gaf flink tegengas. In
die jaren mochten we alleen PGD doen bij ziekten die op
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kinderleeftijd dodelijk waren.’ Enkele jaren later werd
het wettelijk mogelijk om ook op andere ziektes zoals
Huntington te testen. De Maastrichtse artsen hebben
meerdere malen verzocht de grenzen te verleggen. De
Die geeft toe dat zij deze grenzen bewust opzoeken,
‘maar niet om uit te dagen. Wij doen dat puur vraaggestuurd, als wij merken dat er vanuit de patiënten vraag
bestaat naar een behandeling.’

‘Naar mijn inzien wordt
het leven niet maakbaar.’
Om deze reden werd in 2008 een verzoek ingediend
bij het ministerie om PGD toe te mogen passen op
een erfelijke vorm van borstkanker. Het leidde tot een
politieke rel die Balkenende IV bijna de kop kostte. Het
grote bezwaar bij deze aandoening was dat vrouwelijke
gendragers weliswaar 80 procent risico hebben om
borstkanker te krijgen, maar dus ook in 20 procent van
de gevallen heel hun leven kankervrij blijven. Zo worden
potentieel kerngezonde embryo’s vernietigd. De Die en
haar team rechtvaardigden dit — na hevige discussie
— met het leed waar gendragers mee te maken krijgen.
‘De vrouwen die bij ons komen leren je het meest. Zij
hebben vaak al zoveel meegemaakt. Ze hebben hun
zus jong verloren aan borstkanker of een moeder of
oma. Misschien hebben ze zelf al borstkanker gehad.
Ongeacht of hun dochter werkelijk ooit kanker krijgt, is
deze angst ondraaglijk. De schade in zo’n familie moet
gewoon stoppen.’
Jet Bussemaker, destijds staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaf toestemming om de behandeling voor borstkanker uit te voeren en schreef de Kamer
een brief ter informatie. Daarna barstte de bom. Met name
de ChristenUnie, destijds lid van de regering, protesteerde heftig. Terwijl het debat in de Kamer nog woedde,
besloten de dokters in Maastricht de procedure op kleine
schaal te starten tegen de wil van de democratische
vertegenwoordiging in. ‘Omdat er al toestemming was
gegeven, waren wij op een aantal verzoeken ingegaan.
Die behandeling wilden we niet meer stoppen, dat kun je
de patiënt niet aandoen.’ De Die is zich ervan bewust dat
deze actie de doorslag heeft gegeven voor het verleggen
van de grens. ‘We hebben toen stelling genomen en nu is
het testen op borstkanker geaccepteerd.’ De vraag is of
het aan het ziekenhuisteam was om over deze subjectieve
grens te beslissen. De Die: ‘Wij signaleerden een behoefte. Als het gros van de samenleving tegen was geweest,
zou dit natuurlijk niet door zijn gegaan. Uit volksenquêtes
maakten wij echter op dat de meeste mensen voor waren.’

Science fiction?
De verschuivende grenzen en snelle technische ontwikkelingen roepen angst op voor de toekomst. Critici zijn bang
dat embryoselectie bij steeds lichtere kwaaltjes zal worden
toegepast of zelfs niet langer voor ziektes, maar simpelweg
om kinderen naar de wens van hun ouders te vormen. In de
Verenigde Staten bieden privéklinieken al de mogelijkheid
om op geslacht te selecteren. Zes jaar geleden werd ook in
de VS het eerste kind geboren dat voortkwam uit een door
wetenschappers genetisch gemodificeerd embryo. Spookverhalen doen de ronde dat de Chinese overheid al een
eugenetica-programma is gestart, wat zou betekenen dat zij
door embryoselectie mensen met hoger intellect of betere
lichaamsbouw produceren. Dit alles is nu nog verboden in
de Nederlandse wet, maar vormt toch een zorg voor veel
PGD-critici.
Ondanks dat zij de enige Nederlandse leerstoelhouder is
op dit gebied, geeft De Die aan zich niet druk te maken
om dergelijke doembeelden. ‘Ik houd me in de dagelijkse
praktijk bezig met het verhelpen van serieuze problemen,
niet met luxegeneeskunde. Wij krijgen dat soort verzoeken
ook nooit binnen. Selecteren op geslacht is technisch heel
makkelijk, maar dat zouden we nooit doen om niet-medische
redenen. Zaken als manipulatie kunnen we niet en dat zijn we
niet van plan, dus is het voor ons geen item. Bovendien zijn
erfelijke ziektes vaak heel erg. Als er een manier is om die te
voorkomen, waarom zou je het dan niet doen?’
U lijkt er wel heel makkelijk over te denken. Is dat
niet naïef?
‘Nee, ik vind die zorgen niet zo reëel. In Nederland en
wereldwijd wordt zeer nauwkeurig omgegaan met ethische
vraagstukken. Naar mijn inzien wordt het leven niet maakbaar. Dertig jaar geleden werd gezegd dat ze kanker gingen
genezen, dat is ook nog niet volledig gelukt. Bij iedere stap
vooruit komen veel nieuwe vragen op. Dat PGD wordt toegepast op grote schaal, zal ik niet meer meemaken.’
Is het risico dat nooit iemand ingrijpt niet groter, juist
doordat de ontwikkeling met zulke kleine stapjes
gaat?
‘Daarom is het goed dat wij wettelijke kaders hebben die ons
ervan weerhouden over de grens te gaan. Het toezien hierop
is niet alleen iets wat mijn collega’s en ik doen, dat doen we
met de hele maatschappij.’
Als hoogleraar bij de enige PGD-afdeling in Nederland bent u hier toch wel een sleutelfiguur in?
‘Dat lijkt misschien voor de buitenwereld zo, maar zoveel
macht zou ik mezelf niet willen toekennen. Wij werken in landelijke en internationale teams, ik schat de kans dat iemand
uit de bocht vliegt minimaal.’ ANS
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open podium
In deze rubriek biedt ANS het podium aan Radboudianen om hun mening te
verkondigen over studentgerelateerde zaken. Hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen René ten Bos betoogt dat een universiteit zonder ethiekcursussen het ideaal is. ‘Studenten hebben gelijk als ze klagen.’
Regelmatig klagen studenten dat er de laatste jaren teveel
Filosofie en Ethiek in hun curriculum is opgenomen.
Hoewel ik van mening ben dat Filosofie en Ethiek ook voor
buitenstaanders interessante vakken kunnen zijn, wil ik
toch graag mijn steun aan de studenten betuigen. Ze hebben gelijk als ze klagen, maar hebben ze ook om de juiste
redenen gelijk?
Sinds de crisis een toverwoord is geworden, zie je voortdurend pogingen om ontaarde managers, bestuurders,
professionals en ondernemers weer in het morele gareel
te krijgen. De tijdgeest wasemt ethiek. We lijken wat dat
betreft wel weer terug te zijn in benauwende Victoriaanse
tijden. Politieke patjepeeërs, zelf geen haar beter dan de
rest, willen de criminaliteit bestrijden door de boeven
strenger te straffen en de randfiguren die over de schreef
dreigen te gaan, morele wijsheden in te peperen. De ene
cursus Ethiek na de andere wordt daartoe uit de grond
gestampt. Er zijn adviesbureaus die kennis en vaardigheden op het terrein van goed en kwaad verkopen. Ook
de toekomst van onze natie moet voor morele ontaarding
behouden worden. Studenten – niet alleen op de universiteit, maar ook elders – worden dood gemasseerd met
ethische wijsneuzigheden.
Net als de mensen in het Victoriaanse tijdperk ooit merkten, zullen onze tijdgenoten snel leren dat de massale wending tot ethiek niet zal helpen. Daar zijn drie redenen voor.
In de eerste plaats hebben we de ethiek niet om bepaalde
problemen op te lossen. De ethiek maakt deel uit van de
filosofie en die kenmerkt zich door ‘aporetische’ vraagstellingen. Een ‘aporie’ is een probleem waar je niet goed uitkomt. Om het simpel te houden: wat was er eerder? De kip
of het ei? Aporieën vragen om aanhoudende twijfel, omdat
ieder antwoord tot op zekere hoogte ondeugdelijk is. De
ethiek zit vol met dergelijk aporieën. Een populair voorbeeld: is de klokkenluider nu iets goeds of iets slechts?
Welk antwoord je ook kiest, er blijft altijd onrust hangen. En
met onrust run je geen organisaties of bedrijven.
In de tweede plaats zijn de meeste euveldaden vanuit
een bepaald standpunt wel onwenselijk of slecht, maar
dat wil niet zeggen dat ze geen ethische motivatie hadden. Iemand kan in het gevang belanden, omdat hij zo
moreel verontwaardigd was nadat zijn zus of moeder

was beledigd, dat hij zich niet meer kon inhouden en de
dader de hersenen insloeg. Veel van de wandaden in de
bankwereld vloeien voort uit kortzichtige ethische motieven: ‘Ik mag mijn baas niet in de steek laten’, ‘ik kan geen
spelbederver zijn’ of ‘ik moet de regels volgen’. In de
geschiedenis van de mensheid zijn de verschrikkelijkste
dingen gedaan door mensen met vrij normale ethische
disposities. Ik geloof niet dat een cursus Ethiek zou hebben bijgedragen aan een wereld waarin genocide of
racisme niet voorkomen. Iets dergelijks denk ik ook met
de ‘nieuwe’ crises waar we het nu steeds over hebben.
Het zou heel ethisch zijn van ethici als ze begrijpen dat er
van hun vakgebied niet al te veel heil valt te verwachten.
In de derde plaats moeten mensen niet te veel over
ethiek kletsen. Als ik iets goeds doe en er de volgende
dag uitgebreid over ga spreken in de overtuiging dat
vrienden en bekenden mijn daad moeten kopiëren, dan
ben ik, ondanks het feit dat ik goeds deed, toch een lapzwans. Waar veel gepraat wordt over ethiek, weet je dat
er ethische problemen zijn. Wordt er niet over gepraat,
gaat het een stuk beter. Anders gezegd, de massale aanwezigheid van ethiek in colleges, cursussen en trainingen
is een symptoom.
Samenvattend, als studenten verlangen naar een tijd
waarin ethiek eigenlijk geen thema hoeft te zijn, dan deel
ik hun afkeer van ethische cursussen volledig. Cursussen
zijn alleen maar acceptabel als de cursusgevers de drie
door mij genoemde punten in ogenschouw nemen: a) los
geen problemen op, maar problematiseer juist; b) denk
niet dat het moreel abjecte zonder ethiek is; c) probeer
jezelf zo snel mogelijk overbodig en irrelevant te maken.
Afgezien van dit voorbehoud, lijkt het me geen kwaad
kunnen als studenten eens nadenken over de vraag wat
ethiek eigenlijk wel en niet vermag in onze samenleving.

Heb jij ook een prangende mening over je medestudenten, het uitgaansleven, onderwijs, het nieuwe album van
Frank Boeijen of andere interessante zaken? Mail jouw stuk
(maximaal 600 woorden) voor 17 januari naar redactie@
ans-online.nl. Wil je reageren op bovenstaande stelling? Ga
naar http://bit.ly/nutvanethiek
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enerzijds
In Nederland is het houden van een gezelschapsdier de gewoonste zaak van de wereld. Volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek woont er
in meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens een trouwe viervoeter of een gevederde
vriend en ligt het totale aantal beesten rond de
30 miljoen. De gemiddelde Nederlander knuffelt
er dus lustig op los met de kat of het konijn. Het
concept ‘huisdier’ wordt door vrijwel niemand in
twijfel getrokken, maar zijn onze normen op dit
gebied wel zo gewoon? Het huisdier heeft een
hoge status, in sommige gezinnen wordt Fikkie
zelfs als volwaardig lid van de familie gezien.
Hoort een dier echter niet gewoon in het wild
thuis in plaats van tam aan het lijntje? Waarom
denkt de mens überhaupt dat we een dier als
ons bezit mogen zien? Kortom: is het houden van
huisdieren wel ethisch verantwoord?

Berry Spruijt, hoogleraar Ethologie en Welzijn
van Dieren aan de Universiteit Utrecht
‘Wie van dieren houdt, moet geen dieren houden. Als je
echt om dieren geeft, dan heb je het dier lief zoals het
in optima forma is. Dat betekent naar mijn mening een
beest dat lijkt op zijn wilde voorganger, in zijn natuurlijke omgeving. Gezelschapsdieren worden gefokt naar
de menselijke voorkeur, bijvoorbeeld op uiterlijke
kenmerken. Honden zijn hier een goed voorbeeld
van. Sommigen zijn zodanig gemodificeerd dat ze meer
gelijkenis vertonen met een konijn dan met een wolf, hun
werkelijke voorouder. Kleine hondjes kunnen soms niet
eens meer fatsoenlijk bewegen door de beperkingen die
het gevolg zijn van genetische modificatie. Toch wordt ieder huisdier nog geboren met de behoeften van zijn oorspronkelijk soort, bijvoorbeeld veel lopen en buiten zijn.
De mens vindt drie keer per dag uitlaten wel genoeg. Zo
komen honderdduizenden honden en katten maar een

fractie van de tijd die ze eigenlijk nodig hebben buiten.
‘Je hoort voorstanders van huisdieren vaak zeggen dat
het beest beter af is bij een baasje. Het krijgt altijd te
eten en te drinken en wordt niet nagejaagd door een
roofdier. Dit is enkel een manier om goed te praten dat
het dier elke verdere keuze wordt ontnomen. Stel die
vraag eens aan jezelf. Wil je een leven waarin je complete verzorging krijgt, maar beperkte vrijheid ervaart,
of een leven vol risico en spanning waar alle mogelijkheden openliggen, ook de slechte?
‘We moeten ons afvragen of de relatie tussen mens en
huisdier wel zo’n goede symbiose is. Hebben beide
partijen er voordeel van of ontnemen wij het dier alle
vrijheden, modificeren we het naar eigen wensen en
laten we het alleen leven zoals ons dat uitkomt? Dat het
huisdier ons warmte en gezelschap geeft, vinden vooral
mensen aangenaam. Het is maar de vraag of dat voor het
dier ook geldt.’

anderzijds
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De stelling van deze
maand:

het houden
van huisdieren is
onethisch

Dr. Franck Meijboom, universitair docent Ethiek
aan de faculteit Dierengeneeskunde aan de Universiteit Utrecht
‘Het houden van gezelschapsdieren hoeft geen probleem te
zijn. In Nederland erkennen we de intrinsieke waarde van
dieren. Dat houdt in dat ze meer zijn dan het doel waarvoor
wij ze gebruiken. Waardering voor het dier zelf kan goed
samengaan met het hebben van huisdieren. Daarmee kun
je als baasje recht doen aan de waarde van het dier zonder
dat je het alleen maar ziet als vervuller van een functie.’
‘Het is gebleken dat het samenleven met dieren een toegevoegde waarde heeft voor de mens. Ook het huisdier
kan veel goeds uit deze relatie halen. Een hond beleeft
er bijvoorbeeld echt plezier aan om met zijn baasje in
het bos te rennen. Gezelschapsdieren zijn daarnaast
goed voor de interactie tussen mens en dier. Net als een
museumbezoek verrijkt dit ons. Als je niet gaat zul je niet
weten wat je mist, maar toch vinden we het belangrijk

om te leren van kunst. Zo is het ook met de relatie tussen
mens en dier. Deze is namelijk anders dan die tussen
mensen. De dieren leren ons iets anders dan wat wij
mensen onderling van elkaar leren.
‘Misschien heeft het houden van dieren iets egocentrisch, wij vinden het plezierig dat dieren ons gezelschap
houden. Ik ken vrij weinig beesten die bij mij aanbellen
en zeggen: “Ik wil in jouw huis wonen.” Dit sluit echter
niet uit dat het voor een konijn of een hond met een
ruime huisvesting prima leven is.
‘Het houden van huisdieren is vanzelfsprekend anders dan hoe het er in de natuur aan toe gaat. In onze
samenleving doen we echter wel meer dingen die niet
natuurlijk zijn en dit is niet per se verkeerd. Dieren houden kan heel goed samengaan met de belangen van het
dier, mits je goede zorg kunt bieden. Daarom kan in zijn
algemeenheid niet worden gezegd dat het onethisch is
om huisdieren te houden.’ ANS
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aan tafel

Vlnr: Merlijn, Thijs, Jessie (ingelijst) en Niek.

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: folkband in orbit
In de keuken van het studentenhuis van Niek (20), vierdejaars
student Natuurwetenschappen, klinkt jazz uit de radiospeakers. ‘Gisteren waren we de zender kwijt. Gelukkig konden
we de jazz snel weer terugvinden: ik herkende de geile stem
van de nieuwslezeres’, vertelt zanger Niek met een grijns.
Zijn muziekkeuze is opvallend, aangezien de band In Orbit,
waar ANS vanavond te gast is, folk speelt. Niek neemt de
meeste zangpartijen voor zijn rekening, hoewel eigenlijk alle
bandleden weleens meezingen. Totaal verzopen komt Merlijn
(20), derdejaars Psychologie, binnen. Samen met Niek speelt
hij gitaar in de band die zo’n twee jaar bestaat en in juni haar
debuut-EP uitbracht. Merlijn mag in een geleende trainingsbroek bijkomen van een verschrikkelijke hagelstorm. De
band is helaas niet compleet vanavond, de violiste ontbreekt.
Jessie (22), vierdejaars student Moleculaire Wetenschappen,
verblijft namelijk een half jaar in de Verenigde Staten. Tien
minuten na de bui loopt percussionist Thijs (19), derdejaars
Natuurkunde, droog de keuken binnen. Hij heeft een hippe
groene blouse aan met gele vliegtuigjes en draagt een skinny
jeans. ‘Jammer dat Thijs zelf niet zo skinny is’, grapt Niek.

Op het menu staat vanavond de ‘Niekwrap’. ‘Het is makkelijk te maken en je hebt weinig afwas.’ Dat maakt het gerecht
ideaal voor repetitieavonden, zo stelt de naamgever. Over
de uitleg van het eten is duidelijk vooraf nagedacht, Merlijn
begint namelijk al te lachen. De bandleden vergelijken
deze simpele maaltijd met een moeilijk bachelorcurriculum. Wraps en roomkaas vormen de propedeuse en het
besmeren van de wraps met roomkaas is essentieel om het
BSA in de wacht te slepen. De vulling bestaat uit verplichte
vakken en minoren, ook is buitenlandervaring op te doen
door exotische ingrediënten toe te voegen. De Niekwrap is
niet af zonder diploma: honing-mosterdsaus.
‘Kan iemand de sla nog even omscheppen?’, vraagt Niek
terwijl hij geconcentreerd de schnitzels bakt. Merlijn
vliegt op de goedgevulde groene salade af en schept er
gretig op los. Na het eten volgt een merkwaardig ritueel
van de band. ‘We spelen altijd steen-papier-schaar, degene die verliest moet de restjes opeten’, vertelt Merlijn.
Niek is de gelukkige en zet zijn tanden in de overgebleven schnitzel. ANS
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boodschappenlijstje

Een ‘Niekwrap’ is simpel en snel te
maken. Begin met het bakken van de
kip- of vegaschnitzels in een koekenpan. Tegelijkertijd moet de ijsbergsla worden gewassen en gesneden.
Snij de tomaten, komkommer en
paprika in kleine stukjes en gooi ze
met de sla in een kom. Voeg ook de
croutons, pijnboompitten en zongedroogde tomaten toe. Even omscheppen en de salade is klaar. De
wraps hoeven niet in de magnetron
en kunnen direct worden besmeerd
met roomkaas. Leg de schnitzel er
in en schep de salade erop. Belangrijk is om niet te vergeten de kanten-klare honing-mosterdsaus toe te
voegen. Dichtvouwen en eten maar.

Voor vier personen: 12 wraps, 2 kuipjes roomkaas, 6 kip- of vegaschnitzels, 1 krop ijsbergsla, 4
tomaten, 2 paprika’s, 1 komkommer, 50 gram feta,
pijnboompitten, croutons, zongedroogde tomaten, honing-mosterdsaus.

GROEPSFOTO

smaak

De verwachtingen voor de foto zijn hoog, aangezien
bands voor promotie vaak moeten poseren. Niek heeft
zijn akoestische gitaar al klaarstaan en Merlijn stormt
naar boven om de mandoline te pakken. Wellicht ontstaat
op dat moment het idee om de trap uit te kiezen als
locatie voor de groepsfoto. Het is niet gek dat Thijs poseert met de foto van Jessie, hij maakt al de hele avond
slijmerige opmerkingen over haar. Niek moet er op de
achtergrond hard om lachen. De ‘verliefde’ uitingen van
Thijs blijken slechts holle retoriek, aangezien Jessie
eigenlijk Nieks vriendin is. Het verzorgen van een ‘complete’ bandfoto inclusief enkele instrumenten levert een
mooi plaatje op.

Voor het eten geeft Niek toe de inspiratie voor zijn ‘eigen’
wrap te hebben opgedaan in de bekende fastfoodketen met
de grote gele M. Als de wraps zijn gevuld, worden ze zorgvuldig dichtgevouwen volgens de instructies van Thijs. De
helemaal zelf gekochte honing-mosterdsaus wordt niet voor
niets het diploma genoemd, het maakt namelijk het gerecht.
Ondanks het hoge luie-sjaarsgehalte van het eten smaken
de wraps prima. Bovendien voelt het goed om aan elke hap
studiepunten over te houden, dat is nog eens wat anders dan
blij worden van een Happy Meal.
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CRYPTO

Nog meer dan Nieuwjaar en de Elfstedentocht is januari is de maand van de lappenmand.
Vergeet kamillethee met honing: de crypto is hét wondermiddel tegen ieder soort futloosheid.

HORIZONTAAL:
5. Neerbuigend over de zanggroep (6), 6. De strelende arts kan echt niet (9), 7. Spaanse piraat, ja! (3), 12. Dag ego’s (6), 13. Ontspoorde,
derderangs spion bezorgt de Basken geen hoofdpijn (11), 15. Gummibeertjes zonder Engelse groet (4), 16. Het levert wat blauwe plekken op,
maar de winkelketen is bedwongen (8), 17. Beving van lage kwaliteit (4), 18. V for buitenaards (3), 19. Pijltjes met een kleurtje (8), 21. Wiskunde in de Molenstraatkroeg wordt hiermee nog heftiger (3), 22. Aandoening past in maat S (5).
VERTICAAL
1. Lichamelijke opvoeding in plaats van een deksel bij verkoudheid (8), 2. Heilig vrouwelijk familielid (5), 3. Boze boom (5), 4. Dramapoes (5),
5. Geil hoor, de manier waarop je tot stilte maant (9), 8. Thuis gaat het oudje tot de bodem (9), 9. De slide is net niet fabulous, wel overdraagbaar (9), 10. De complete sportvereniging kan niet goed kijken (6), 11. Niet zitten op de slee (5), 14. Fonetisch Chinees gerecht maakt poepen
pijnlijk (6), 16. Provider voor runderen (3), 20. Verdraaide Groesbeker (3).

ANTWOORDEN VAN DE december-CRYPTO
Horizontaal: 1. Koorts 6. gourmet 8. muts 11. fondue 12. gloei 13. hel 16. sweater
17. kachel 21. radiator 22. oven 23. kenia 24. fornuis.
Vertikaal: 1. kas 2. trui 3. douchekop 4. jas 5. stoom 6. gluhwein 7. magnetron 9. boiler
10. rimboe 14. lucifer 15. want 19. lava 20. dooi.
De winnaar van vorige maand is Lisanne Daniëls. Deze keer maak je kans op een
acupunctuurbehandeling van Praktijk de Bruijn. Allerlei klachten zoals hoofdpijn,
stress, vermoeidheid en hooikoorts kunnen met een paar speldenprikken worden
verholpen.
Wil jij kans maken op deze opknapper? Mail dan voor 21 januari 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: Daniël, 25 jaar en tweedejaars Psychologie.
Wanneer kon jij iemand wel wurgen?
‘Tijdens een avond stappen in de Molenstraat had ik
een witte broek aan, zodat het blacklight zijn werk goed kon
doen. Toen ik naar buiten ging om een luchtje te scheppen,
kwam ik de kroeg opeens niet meer in vanwege deze kledingkeuze. Omdat mijn vrienden mijn fietssleutel hadden en
ik ze niet kon bereiken, was ik gedwongen drie uur buiten te
wachten. Uiteindelijk besloot ik de politie aan te spreken. De
agent stelde voor dat ik óf onmiddellijk naar huis óf mee naar
het bureau zou gaan. Door mijn onrustige gedrag dacht de
politie dat ik dronken was en bovendien ik cocaïne had gebruikt. “Neem me dan maar mee”, zei ik. “Dan wil ik wel een
blaastest, want ik ben niet onder invloed.” Vier uur later stond
ik buiten met een boete van 90 euro voor openbare dronkenschap, de blaastest is nooit uitgevoerd. De politie nam me niet
serieus, ik was enorm kwaad.’

Waar heb jij voor het laatst een meisje
veroverd?
‘Aan het begin van dit collegejaar woonde ik op de
universiteit een sekslezing bij. Daar heb ik mijn huidige vriendin leren kennen. We passen goed bij elkaar. Niet alleen doen
we dezelfde studie, maar ze is ook net zo knettergek als ik. De
lezing ging over problemen met seks in relaties en mensen
met een vreemde fetisj. Tijdens de lezing werd gesproken over
een man die zich aftrok terwijl hij aan verse autobanden op een
parkeerplaats rook. Het was een zeer verrijkende avond.’
Op welk feestje liep je verloren rond?
‘Afgelopen zomer was ik op een full moon party in
Thailand. Na het feesten liep ik de hele nacht op
het strand te sukkelen. Ik was niet alleen mijn portemonnee
en rijbewijs kwijt, maar ook mijn vrienden. Na zonsopgang
vond ik hen terug in de reggaebar waar ze in slaap waren
gevallen. Die nacht heeft me klauwen met geld gekost,
want ik had net daarvoor omgerekend 225 euro gepind.
Gelukkig waren mijn vrienden bereid om geld voor mij bij
elkaar te sprokkelen, anders zat ik nu nog steeds vast op
een Thais eiland.’ ANS

