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commentaar
‘Studenten zijn grote pillenhoofden’, schreeuwden de media afgelopen jaar. Volgens de berichtgeving neemt drugsgebruik onder
academici in spe toe. Technofeestjes zijn in trek, maar slechts
weinigen houden het vol uren los te gaan op eentonige beats
zonder een oppeppertje. Deze zomer sluit Doornroosje feestelijk
haar deuren met een 24-uur-durend dansfestijn. We hebben zo’n
vermoeden dat daar veel water zal worden geschonken.
Ook wij kennen het gevoel van een roes. Hoe het is om jezelf in
het zweet te werken, ups en downs te hebben, de beleving van
totale euforie.
Dit is de laatste ANS van onze hand. Afgelopen jaar was een grote
space-ervaring. Besef van tijd leek ver te zoeken: deze twaalf
maanden vlogen voorbij. We hadden lachkicks om de mensen in de
rij voor de Primark, de parkeercoaches bij de fietsenrekken of als er
weer een AKKU’er van zijn bakfiets viel. De extase was groot wanneer de ANS na een maand hard werken weer naar de drukker was
en nog groter wanneer we jullie hem zagen lezen. We leken te hallucineren: even dachten we dat Vox onafhankelijk was. Helaas. Al snel
stond er weer een kritiekloos interview met Kortmann op de site.
Bad trips bleven ons niet bespaard. Verschoolsing blijft bron van
onze angstgevoelens. Na intensiveringsmaatregeln en het bindend
studieadvies is loopbaanoriëntatie nu vast onderdeel van het curriculum bij geesteswetenschappen. Studenten worden gedwongen
te oefenen met solliciteren en plannen te maken voor hun carrière,
maar dat is niet waar het op een academie om draait. Je leest
meer op pagina 4.
ANS tript deze maand op pagina 8, maar slechts weinig Nijmeegse studenten doen met ons mee. We besloten dat het genoeg
was geweest met alle speculaties in kranten en bladen en gingen
zelf op onderzoek uit. Uit een enquête onder achthonderd Radboudianen bleek dat het met die pillen en poeders allemaal wel
meevalt. Dat maakt de verhalen over wie, wat, waar gebruikt niet
minder interessant. Onze favoriet? Een politicoloog zag tijdens een
fietstocht door het bos een harig ruimtewezen op de bagagedrager zitten. ‘Toen ben ik maar gaan lopen.’
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Regeling frons
ANS werkte ook dit jaar hard om jullie van vermaak en
informatie te voorzien, zowel op papier als op ANS-Online.
Het volgen van een studie naast deze intensieve taken was
op zijn zachtst gezegd niet altijd een pretje. Dus hadden
wij, net als tientallen andere besturen, onze hoop gevestigd
op de USR toen zij dit jaar de onderhandelingen aangingen
over de nieuwe Regeling FOndS. Zij hadden één belangrijke
taak: het fulltime besturen weer terugbrengen. Helaas, niets
daarvan. In feite redden de vertegenwoordigers enkel hun
eigen hachje door de medezeggenschapsgelden veilig te
stellen. Voorzitter Jip Mennen benadrukt vooral dat ze ‘wel te
spreken zijn over de hele fijne samenwerking met het College van Bestuur’. Dat is vast geheel wederzijds.
Blaren besparen
Gelukkig waardeerden anderen onze noeste arbeid wel.
Theshopfactory.nl zag hoe wij het eelt op onze vingers
typten. ‘Wij vonden uw bedrijf op internet en denken een
interessante aanbieding te hebben. Via onze webwinkel
kunnen we u voordelig voorzien van werkhandschoenen.’
Bedankt, die kunnen we goed gebruiken.
Geen nieuws is goed nieuws
Het hele jaar was het stil rond het wegbezuinigen van de
stufi en het studentenreisrecht. Helaas. Terwijl we aan deze
ANS werkten, ging Jet Bussemaker weer in gesprek met
de oppositie. Zij zal hen voor de zomer moeten overhalen
haar plannen te steunen. Alleen dan kan het leenstelsel al
in 2015 worden ingevoerd. Houd ANS-Online in de gaten
om op de hoogte te blijven. Laten we hopen dat ook deze
onderhandelingen weer spaak lopen, dan beloven wij een
feesthoedje in plaats van clownsneus op Bussemakers
hoofd te photoshoppen.
Unfortunately peanut butter
AKKUraatd verloor afgelopen jaar niet alleen haar meerderheid in de USR, maar klaarblijkelijk ook haar communicatieve vaardigheden. Het jaar was nog niet halverwege of
de roodbroeken lieten een lijst met potentieeltjes rondslingeren. Als ANS een tijdje later de naam van de nieuwe
lijsttrekker op het spoor komt en fractievoorzitter Huguette
Poolen hiermee confronteert, meldt zij spontaan dat deze
‘net wordt bekendgemaakt’. Toegegeven, AKKUraatd, jullie

waren ons voor. We betwijfelen echter of die ‘feestelijke barbecue’ ter gelegenheid van de bekendmaking zo gezellig
was met slechts de halve opvolging aanwezig. Deze maand
wist de studentenpartij zichzelf te overtreffen: als ANS een
opeenstapeling aan spelfouten ontdekt in de Engelstalige
Pleekrant – nota bene het nummer waarin wordt gepleit
voor betere Engelse vaardigheden bij docenten – blijkt
dit opeens ‘een ludieke actie’ te zijn. In de wandelgangen
hoorden wij iets anders. Laten we hopen dat AKKUraatd voor
volgend jaar zowel een betere woordvoering als een Engels
woordenboek in huis haalt.
Rectificatie 1
Helaas was dit jaar ook niet zonder fouten van onze kant. In
de april-ANS plaatsten we per abuis de verkeerde versie
van de Enerzijds Anderzijds. De reactie van Fred Lardenoye
kwam onder naam van ‘Paul de Lanoye’ te staan. Onze excuses. De correcte versie kun je uiteraard vinden op onze site.
Rectificatie 2
Nu Kortmann zijn vertrek heeft aangekondigd, beseffen wij
ons dat we dit jaar te weinig Kortmann-grappen hebben
gemaakt. We doen ons best dit nog goed te maken. Helaas
is de tijd nog zo kort, man. 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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bachelorbetutteling
Derdejaars geesteswetenschappers moeten sinds dit jaar verplicht oefenen
met solliciteren en netwerken. Onder de noemer ‘loopbaanoriëntatie’
worden schoolse maatregelen doorgevoerd. Klagen studenten terecht?
Posters maken, journalistieke artikelen schrijven en oefenen met solliciteren levert je tegenwoordig vijf studiepunten op aan de Faculteit der Letteren en aan de Faculteit der
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR). Loopbaanoriëntatie is sinds dit jaar een verplicht onderdeel van
het curriculum van de derdejaars in de vorm van het vak
Geesteswetenschappen en Samenleving. De cursus duurt
veertien weken, waarvan de eerste helft wordt besteed aan
de link tussen studie en maatschappij en de tweede helft
aan loopbaanbegeleiding.
Vooral het tweede deel krijgt een hoop klachten van
studenten te verduren. Zeven weken nadenken over je
toekomst en je kwaliteiten wordt te veel van het goede
gevonden. De klachten lijken aan te sluiten bij een bredere
discussie of een universiteit zich moet richten op de vorming van mensen en wetenschappers of op arbeidsmarktvoorbereiding.
Wat zijn de redenen voor het verplichte loopbaanoriëntatievak en hoort het op de universiteit thuis?
Overbodige dwang
Waarom voelt de RU zich gedwongen een vak over loopbaanoriëntatie te geven? Volgens Jeroen Linssen, onderwijsdirecteur bij FTR, bestaat het vak uit twee delen met
elk een eigen oorsprong. ‘In 2008 verscheen het rapport
Duurzame Geesteswetenschappen onder leiding van Job
Cohen, waaruit bleek dat geesteswetenschappers niet
genoeg verantwoordelijkheid nemen binnen de maatschappij. Vroeger schreven hoogleraren nog boeken voor
het onderwijs. Nu zitten ze in hun ivoren toren onderzoek
te doen.’
Daarnaast bleek uit studentenenquêtes van de afgelopen
jaren dat studenten niet weten waar ze loopbaaninformatie
kunnen vinden, ondanks dat er al organisaties bestaan die
deze kennis aanbieden. De Career Service biedt op alle
faculteiten informatie over bijvoorbeeld stage en sollicite-

ren. Toch acht Linssen een algemeen vak belangrijk: ‘Als je
studenten zelf hun oriëntatie laat regelen, gebeurt het niet.
Daarnaast vind ik het meerwaarde hebben als studenten
gezamenlijk aan hun loopbaan werken.’
Dit is een opmerkelijke uitspraak, aangezien op een universiteit mag worden verwacht dat studenten zelf de keuze
maken om zich te verdiepen in loopbaanoriëntatie. Naast
de Career Service bestaat ook nog een keuzevak in de
stageminor met dezelfde inhoud als in het tweede deel van
deze cursus. Het gezamenlijke karakter wordt daar dus al
ondervangen. Als studenten er dan voor kiezen om dit vak
niet te volgen, zou de universiteit ze niet moeten dwingen.
Kostbare studiepunten
Coördinator van Geesteswetenschappen en Samenleving
Nina Geerdink verwoordt wat volgens haar de toevoegde
waarde van het tweede deel van het vak is. ‘Het is belangrijk om studenten mee te geven hoe ze terecht kunnen
komen waar ze willen en dat ze daar tegenwoordig eerder
over moeten nadenken dan vroeger.’
Dat is allemaal mooi en aardig, maar is de huidige vorm
niet overmatig? Zeven weken verplicht besteden aan
opdrachten die gericht zijn op de arbeidsmarkt is veel te
veel voor een universiteit. Verschillende studenten geven
aan dat ze een eendaagse workshop een goed alternatief
zouden vinden. Loïs Timmer, student Communicatie- en
Informatiewetenschappen: ‘Nu zijn er te veel werk- en
hoorcolleges met een hoop opdrachten, het zou fijn zijn als
bijvoorbeeld korte gasttoespraken en workshops op een
dag werden gebundeld.’ Dit zou voorkomen dat studenten
studiepunten moeten besteden aan een vak dat weinig
academische toevoeging heeft. Linssen stelt dat één vak
voor zelfreflectie geen probleem mag zijn. Een studie van
180 studiepunten geeft echter al niet heel veel ruimte voor
wetenschappelijke verdieping, dus is het zonde om de
studiepunten te verspillen aan praktijkgerichte opdrachten.

Column Mark Buck
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Barmhart
Er bestaan nogal wat volken die hun hele leven rondtrekken om zich nooit ergens langer dan een week te vestigen. Thuiskomen is dan ook onbekend voor nomaden.
Zelf probeer ik bij reizen zo min mogelijk spullen mee te
nemen, iets wat overigens in grote mate gecompenseerd
wordt door mijn geliefde. Daarbij komt nog eens dat
sleutels van drie valide slaapplaatsen (voordeel van een
verder ook niet nadelig te noemen scheiding der ouders)
in mijn broekzak wonen.
Een universiteit hoort zich op de vorming van mensen en
wetenschappers te richten en niet voor te bereiden op de
arbeidsmarkt. Grahame Lock, hoogleraar Politieke Filosofie in Oxford en Leiden, heeft hier recentelijk zijn mening
over uitgesproken in de Groene Amsterdammer. ‘Het is
verbazingwekkend dat er zo weinig wordt gesproken en
nagedacht over de algemene vorming van studenten in
plaats van het opleiden van goede arbeidskrachten.’
Ook bij de staf bestaat onenigheid over de plaats van de
cursus in een universitair curriculum, zo heeft Linssen ervaren. ‘Ik durf geen percentage te noemen, maar ik denk
dat de helft het er niet mee eens is.’ Dit uit zich ook in de
gangen van de ivoren toren die het Erasmusgebouw heet.
Studenten en docenten spreken extra hard hun klachten
uit wanneer ze Linssens kantoor passeren.
Toekomstvrees
Het verplicht maken van iets dat al als keuzevak bestaat
en het uitgebreide en niet-academische karakter van het
tweede deel van Geesteswetenschappen en Samenleving maakt dit vak een belediging voor zijn studiepunten.
Creatieve posters maken om aan groepjes medestudenten
toe te lichten, is bespotting van de student. Met loopbaanoriëntatie is niks mis, maar het is niet het doel van de
universiteit mensen aan een baan te helpen. Hoe ver is de
RU verwijderd van een instelling waarin zelfvorming en
pure wetenschap niet meer centraal staan?
Als de RU het zo belangrijk vindt om loopbaanvoorlichting
nog duidelijker aanwezig te laten zijn dan met de Career
Service al het geval is, dan zou het oriëntatievak het beste
kunnen worden omgegooid. Een workshopdag of een
ingekorte collegereeks zou meer dan voldoende moeten
zijn.
Voorlopig staat het op andere faculteiten nog niet in de
planning om soortgelijke vakken in het curriculum op te
nemen. Het is te hopen dat dit zo blijft. ANS

Echter, sinds ik vijf zomers geleden een gevoelsmatig
definitieve treinreis naar Nijmegen ondernam, ben ik ook
een nomade geworden. Ik wisselde netjes tussen vier
verschillende huizen in evenveel jaren, nam schilderijen
en boeken mee, verplaatste telkens weer dezelfde onhandige stoelen (onhandig omdat ze niet gemaakt zijn om
op te tillen, maar om op te zitten), en hing mijn hemden
telkens vrolijk in een andere kast. Maar thuiskomen, nee.
Enige nuance is wel op zijn plaats. Want zelfs als je denkt
dat je definitief niet thuis kunt komen, is er nog altijd de
zomer. Die zomer biedt geen uitkomst vanwege de zon
of vanwege de uittrek van alle mensen die Nijmegen
blijkbaar niet thuis genoeg vinden. Zelfs rokjes die zorgen
dat de lengte der vrouwenbenen gelijk met de temperatuur toeneemt, raken de zelfbenoemde nomade met huis
niet. Het is alsof in dit seizoen alles wat ons netvlies kan
raken, heeft afgesproken een stilleven te zijn.
Ergens op een balkon staan vier blauwe kratjes gevuld
met lege flesjes wind te vangen. Ergens duikt een eend
onder water, eventuele passanten de indruk gevend dat
hij nooit meer boven zal komen. Ergens liggen fietsen
onaangeraakt in een voortuin nog uit te rusten van die
ene onverwachte windhoos. Ergens laat een kind met
zichtbare tegenzin en angst een ballon los, voor hij bij zijn
vader in de auto stapt.
En ergens tussen dat geweld loopt licht voorovergebogen
een lange jongeman. Hij kijkt langs de terrasjes naar een
toren die al meer zomers heeft meegemaakt dan iemand
ooit kan navertellen, hij fietst door de bossen rondom
de universiteit, hij bewondert de mensen die hun huizen
kunnen verlaten en vervolgens alsof er niets is gebeurd
weer thuiskomen. Hij lacht. Om thuis te komen heb je
geen huis nodig.

Adverteren? Kijk op ANS-Online.nl
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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
Studiehulp aangeboden door SuperStudent. Ook voor hulp
bij het schrijven van de scriptie, essay en studieloopbaanbegeleiding. Kijk voor meer info op www.superstudent.info of
e-mail superstudenten@outlook.com of bel 06-12257666.
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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.

‘Tijd doet ertoe, tijd is de belangrijkste categorie voor een historicus’, begint
Angelique Janssens haar college Geschiedfilosofie. Ze wijst naar een enorm
krijtbord, waarop in grote letters het woord ‘tijd’ staat geschreven. Het bord
blijkt een voorbode: de docent maakt gebruik van schoolse methoden. Zonder
houvast van slides weet Janssens toch structuur aan te brengen. ‘Vandaag
wordt besproken hoe historici volgens drie ideaalmodellen de tijd kunnen
beschouwen’, legt de docent helder uit, terwijl ze de drie varianten op het
bord schrijft.
‘Als jullie ooit een werkstuk moeten maken, komt wat je vandaag leert goed
van pas’, vertelt Janssens, terwijl haar toon omhoog gaat. Om letterlijk te illustreren hoe historici verschillend naar de tijd kunnen kijken, tekent de docent
het bord vol met schema’s, hokjes en poppetjes. Ze lijkt te denken dat ze voor
een basisschoolklas staat. Janssens legt uit dat bij het politiek-interpreterend
model sprake is van een diachronische, oftewel golvende, tijd. ‘Historici
houden van fluctuatie, er zijn goede en slechte tijden.’ Nadat ze ‘GTST’ op het
bord heeft geschreven, kijkt ze verwachtingsvol de zaal rond, in de hoop dat
de grap aanslaat. Helaas blijft het publiek stil. Ondanks de matige grappen en
lange uiteenzettingen, lukt het de docent de studenten bij de les te houden. De
vele voorbeelden en verwijzingen naar het boek houden de zaal wakker en er
wordt driftig op toetsenborden getikt.
Naast het politiek-interpreterend model, komen de maatschappij-explorerende en de cultuur-representerende benadering aan bod. Na de pauze wordt het
laatste model uitgebreid behandeld. De docent belooft de zaal dat het vanaf
nu spannend wordt. Al snel blijkt deze belofte vals. Janssens begint een zweverig verhaal. ‘Bij de cultuur-representerende variant zien we een uitstulpende
tijd. Een originele historische bron of bijvoorbeeld een belangrijke plaats
uit de geschiedenis, brengt het verleden naar het nu. Je wordt als het ware
aangeraakt door het verleden, dit brengt je in extase.’ Ondanks de soms vage
inhoud, is de taaie stof door de duidelijke articulatie en het rustige spreektempo van de docent goed te volgen. Bovendien vormt het ouderwetse krijtbord
een prima alternatief voor hedendaagse hulpmiddelen. Toch blijkt na afloop
niet iedereen te hebben opgelet. Het volgeschreven bord wordt dan nog snel
gefotografeerd.
Het Laatste Oordeel der Studenten
De meeste studenten vinden dat de docent duidelijk uitlegt. Ook het feit dat
Janssens dicht bij het boek blijft, vindt de meerderheid prettig. ‘Zelf is ze
gepassioneerd over haar vak, maar ze weet haar enthousiasme niet over te
brengen’, typeert een enkeling de docent. Wellicht is dit te wijten aan haar
vertelwijze. ‘Ze behandelt ons als kinderen’, is een veelvoorkomende beschrijving van Janssens’ leskwaliteiten. Toch vinden niet alle studenten deze
behandeling overbodig. Een van hen geeft een opmerkelijke analyse: ‘Ze geeft
les als een kleuterjuffrouw, maar wij zijn op het gebied van geschiedfilosofie
ook net vijfjarigen.’ ANS
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student
Drugs zijn goed voor hele nachten feesten, bizarre hallucinaties en ultieme ontspanning. Hoe vaak laat de Nijmeegse student zich verleiden tot het poppen van een pilletje of hijsen aan een joint? ANS
ondervroeg achthonderd studenten op zoek naar het antwoord.

Pillen, poppers en paddo’s: als we de cijfers moeten
geloven, zijn studenten niet vies van experimenteren met
verdovende middelen. Kennisinstituut Trimbos stelde in
december dat 60 procent van de jongeren het afgelopen jaar minstens een xtc-pil had geslikt. Folia Magazine
concludeerde na een online enquête dat tweederde
van de Amsterdamse studenten ooit heeft gesnoept van
deze pretpil, 30 procent weleens coke snoof en een even
groot deel hard ging op speed. Ook in Rotterdam blijken
studenten niet wars van een pilletje of poedertje op zijn
tijd. Credo Magazine ondervond dat een derde van de
studenten ervaring heeft met harddrugs.
Hoe zit het met de Nijmeegse student? ANS ging op onderzoek uit en vroeg 800 RU-studenten naar hun drugservaringen. Zo ontdekten we hoeveel Radboudianen
zich weleens aan verdovende middelen wagen, op welke
vreemde plekken ze dat het liefste doen, aan welke
faculteit de grootste gebruikers zitten en welke negatieve
uitwerking de drugservaring soms tot een hel maakte. ‘Ik
werd extreem geil. Helaas was ik wel alleen.’
Softies met harddrugs
De Nijmeegse studenten blijken de drugstrend te doorbreken: slechts 45 procent heeft ooit drugs gebruikt en
een schamele 13 procent nam ooit harddrugs. Cannabis is
de drug die door de meeste personen wordt gebruikt. 42
procent nuttigde deze plant weleens als genotsmiddel. 30
procent van de cannabisgebruikers hield het na een keer
voor gezien, de rest werd meerdere keren high of stoned.
In totaal genieten 24 respondenten wekelijks van een
blowtje en zes personen nemen zelfs dagelijks een dosis.
Voor deze veelgebruikers gaf een respondent nog een

handige tip: doe ook eens wat wiet in je pannenkoek.
Het inhaleren van lachgas blijkt ook een drukbeoefende
bezigheid, aangezien 19,5 procent van de studenten
weleens een ballonnetje aan de mond zette. Andere populaire softdrugs zijn truffels en paddo’s: 8 respectievelijk
3,5 procent van de studenten aten deze schimmels.
Hoe zit het dan met het in andere studentensteden zo
geliefde XTC? Dit blijkt ook in Nijmegen de populairste
harddrug. Het percentage gebruikers van het pilletje ligt
aan de RU op 12,5 procent. ‘Toen ik voor het eerst XTC
gebruikte, was het net alsof ik over alle mensen vloog en
meeging op de golven van de muziek’, aldus een derdejaars Rechtenstudent. Wellicht dat daarom de meerderheid het niet bij één keer liet. 32 ondervraagden slikten
eenmalig het pilletje, 55 doen dit een aantal keer per jaar
en acht personen maandelijks. Een enkeling gaat iedere
week los op de happy pill.
Naast XTC wordt speed (4,5 procent), cocaïne (3,5 procent),
GHB (2,5 procent), 2C-B (2,5 procent) pure MDMA (2 procent) en LSD (2 procent) een aantal keer genoemd. Twee
respondenten waagden zich zelfs eenmalig aan heroïne.
Verschil moet er zijn
Het drugsgebruik is niet gelijk verspreid over de hele campus. Op welke faculteit gaan studenten het vaakst wappie?
Met 55 procent studenten met drugservaring en 20 procent
harddrugsproevers spannen de managementstudenten de
kroon. Studenten aan de medische faculteit lijken daarentegen huiveriger voor het nemen van verdovende middeltjes
en ook de gemiddelde rechtenstudent wil zijn smetteloze
blazoen niet bevlekken. Met 32 respectievelijk 37 procent
van de studenten die ooit drugs probeerden, scoren deze
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ntentrip
Percentage studenten dat ooit drugs gebruikte (paars) en ooit harddrugs gebruikte (geel) per faculteit.

faculteiten ruim onder het gemiddelde.
Ook tussen de geslachten bestaan verschillen op drugsgebied. Bij de heren gaf 57 procent aan ooit drugs te hebben
gebruikt, tegenover een magere 39,5 procent bij de dames.
Op het gebied van harddrugs is slechts 10 procent van de
vrouwen ervaringsdeskundige, terwijl dit aandeel bij de
mannen tweemaal zo groot is. Dit is een trend die in vrijwel
alle drugsonderzoeken terug wordt gezien.

‘Ik werd extreem geil.
Helaas was ik wel alleen.’
Drugsdrijfveer
‘Wegens een blaasontsteking mocht ik niet drinken, dus
haalden we wiet bij de lokale coffeeshop’, aldus een
masterstudent Geschiedenis. Dit is zomaar een van de
redenen voor RU-studenten om naar de drugs te grijpen.
Drijfveren achter drugsgebruik zijn afhankelijk van het
soort roesmiddel.
Nieuwsgierigheid is door de meeste cannabisgebruikers

(58,5 procent) genoemd als een van de redenen om deze
drug tot zich te nemen, gevolgd door ‘het hebben van een
leuke avond’ (52,5 procent). Ontspanning blijkt voor 39,5
procent een motief. Een eerstejaars politicoloog schetst zijn
ideale avond. ‘Een paar joints roken met een vriend, drie
pizza’s per persoon eten, Desperado’s achterover slaan en
Dr. Phil kijken.’ Daarnaast blijkt cannabis een goed alternatief als de alcoholvoorraad op is (12,5 procent) of wanneer stierlijke verveling optreedt (11 procent). Bovendien
zwichten sommigen voor groepsdruk, ‘omdat vrienden het
doen’ is voor 15,5 procent van de stoners een reden. Het
is dus geen wonder dat 88,5 procent samen met vrienden
bij iemand thuis geniet van zijn grammetjes wiet of hasj.
Vooroordelen over laaggeschoolde hangjeugd worden
bovendien ontkracht, maar liefst 60,5 procent van de cannabisconsumenten aan de RU rookt op straat of in het park.
Ook bij partydrugs speelt nieuwsgierigheid een belangrijke rol (68 procent). Verder worden deze drugs, zoals de
naam al doet vermoeden, gebruikt om los te kunnen gaan
op muziek (59 procent), een toffe avond te hebben (76,5
procent) en langer te kunnen feesten (54,5 procent). XTC,
pure MDMA, GHB, cocaïne of speed worden dan ook door
91 procent van de studenten die dit gebruiken, genomen
op feestjes en festivals. Dat dit het feest helemaal compleet
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kan maken, bewijst een derdejaars rechtenstudent. ‘Op
een festival moest ik zo hard lachen, dat ik de mensen om
mij heen aanstak. Uiteindelijk nam de DJ ons gebulder op
om het te gebruiken in zijn set.’ Niet iedereen gaat echter
het huis uit voor een energieke trip: 49 procent neemt
thuis met zijn vrienden weleens een dergelijk middeltje
en 12 procent doet dit lekker binnenkamers in zijn eentje.
Drie respondenten slikken of snuiven bovendien een pepmiddeltje om beter te kunnen studeren.
Een avondje trippen op truffels, paddo’s of LSD wordt
gedaan voor de spirituele ervaring (37 procent), om te
relaxen (19 procent), uit nieuwsgierigheid (81 procent) om
creativiteit op te wekken (14,5 procent), voor een vermakelijke avond (64,5 procent) of uit verveling (11 procent).
De eerste keer in hogere sferen heeft op velen een diepe
indruk gemaakt. ‘Ik was nog nooit zo gelukkig’, pent een
tweedejaars Scheikunde neer. Alsof een hallucinatie op
zichzelf al geen ervaring genoeg is, worden psychedelische drugs op de meest vreemde plaatsen verorberd.
Tussen de genoemde antwoorden sprongen de kermis, de
kinderboerderij en een waterfiets in Praag er het meeste
uit. Ook de natuur wordt veel genoemd als het om hallucinerende middelen gaat. Een tweedejaars geschiedenisstudent nam zelfs LSD tijdens een schoolkamp om daarna
lekker ‘te chillen met de docenten’.

31 respondenten waren wel eens
onder invloed op de campus.
Tiptop trippen
De Nijmeegse drugsgebruiker is absurde plaatsen sowieso niet vreemd. De wc in Museum het Valkhof, de trein,
de skilift, de werkvloer, de kerk, de sauna, de bioscoop
en een bruiloft passeerden de revue. Ook het bed blijkt
een goede plek, een aantal respondenten geven aan dat
seks hun leukste ervaring onder invloed was. Een student
Pedagogische Wetenschappen werd misschien iets te liefdevol. ‘Ik knuffelde de deur van mijn leuke huisgenoot en
snoof eraan om zijn geur te ruiken.’ Het euforische gevoel
dat drugs kunnen opwekken, leidt tot mooie avonturen. ‘Ik
rende door de geluidsbarrière heen’, meende een eerstejaars Pedagogische Wetenschappenstudent. Ook bij een
derdejaars Politicologie sloeg de fantasie op hol. ‘Toen ik
alleen door het bos naar huis fietste, dacht ik dat er een
soort harig ruimtewezen op mijn bagagedrager zat. Toen
ben ik maar gaan lopen.’

31 van de ondervraagde studenten waren weleens onder
invloed op de campus. Dit was voornamelijk door toedoen
van cannabis, niet alleen tijdens een feestje op het universiteitsterrein, maar ook ‘om het college door te komen’.
Enkelen waren ook onder invloed van ketamine – ‘omdat
het kon’ –, speed – ‘nasleep van de afgelopen nacht’ – en
truffels. Een geneeskundestudent gebruikte bovendien in
het ziekenhuislab. Overigens zoeken niet alleen studenten
soms afleiding van het harde werk: een Filosofiestudent
deelde ooit een joint met een hoogleraar.

Een filosofiestudent deelde ooit
een joint met een hoogleraar.
Handelsroutes
Van je vrienden moet je het hebben: 73,5 procent van de
drugsgebruikende RU-studenten krijgt zijn stuff via zijn
kameraden. 54 procent betrad een of meerdere keren
de coffee- of smartshop en 11 procent haalt zijn drugs
direct bij een dealer. Voor drie respondenten blijkt het
internet ook een drugsbron: een geeft aan klant te zijn
bij Silk Road, de illegale Marktplaats.nl voor drugs. Ook
Blokker en Sligro worden genoemd, lachgas kan daar uit
de schappen worden getrokken. 32 respondenten geven
aan zelf weleens drugs te hebben verkocht, zeventien
van hen handelden zelfs in illegaal waar.
Bad trip
Drugsgebruik leidt niet alleen tot het zien van roze olifanten, lachkicks en uren feesten. Bij 38,5 procent van de
gebruikende studenten hadden drugs een ongewenste
uitwerking. In de meeste gevallen ging het om duizeligheid, misselijkheid en ordinaire kotsbuien. Oververmoeidheid, paranoia en het verliezen van de controle over het
eigen lichaam werd in mindere mate aangegeven. Een
masterstudent Geneeskunde raakte flink van de kaart
door 2C-B. ‘Ik wist niet meer of ik leefde en zag mensen
achteruit lopen. Ik dacht dat iedereen me achter zou laten
en de beveiliging me zou komen halen.’ Een tweedejaars
Biologie maalde zijn kaken na het slikken van XTC iets te
hard. ‘Ik heb een stukje van mijn tand eraf gekauwd.’
Een ander terugkomend probleem is het nemen van
onverstandige beslissingen. 7 procent van de gebruikers
deed onder invloed iets waar hij of zij later spijt van had.
Een masterstudent Bedrijfskunde jatte een fiets, meerdere
mensen maakten een slippertje en een student Molecu-
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laire Levenswetenschappen viel onder invloed van wiet
herhaaldelijk over een rolstoeler heen.
Veertien respondenten hebben ooit het gevoel gehad
afhankelijk te zijn van drugs. In de meeste gevallen gaat
het hier om cannabis, maar ook coke (driemaal) en XTC
(tweemaal) blijken goed te zijn voor een junkstatus.
Waarom niet?
Hoe zit het met de 55 procent die beweert nooit waus te
zijn geweest? 88,5 procent van deze geheelonthouders
zegt simpelweg ‘geen behoefte’ te hebben aan verdovende middelen. 16,5 procent vindt het te eng, 34,5 procent te
gevaarlijk. Ook geloof (3,5 procent) en de mening van de
ouders (9,5 procent) is voor sommige mensen bepalend.
Verslavingsgevallen in de naaste omgeving spelen bij
enkelen een rol. Bij 21 procent is het er simpelweg nooit
van gekomen. 22,5 procent van de onervaren studenten
wil zich in de toekomst nog wel laten verleiden. Een aantal
van hen heeft ook al bedacht welke middelen ze willen
uitproberen: cannabis staat op één, gevolgd door lachgas
en een klein deel wil zich ooit aan XTC wagen. ANS

Stedelijke scheiding
De Nijmeegse studenten lijken een braaf volkje vergeleken met hun Rotterdamse en Amsterdamse verwanten. Het
zou natuurlijk kunnen dat de Radboudiaan genoeg heeft
aan een biertje op zijn tijd, maar waarschijnlijk zijn er ook
andere verklaringen voor de enorme discrepantie. De
ANS-enquête werd niet alleen tweehonderd keer online
ingevuld, maar is daarnaast zo’n zeshonderd keer op
papier ingevuld in de collegebanken. Dit in tegenstelling
tot de vragenlijsten van Folia en Credo Magazine, die enkel
op het internet beschikbaar waren. ANS duwde ook de
niet-gebruikers een enquête onder de neus, ook al gaven
zij aan het gevoel te hebben niet relevant te zijn voor een
drugsonderzoek. Dezelfde respondenten zouden online
dus minder snel tot invullen zijn overgegaan, wat de hoge
cijfers bij de andere onderzoeken mogelijk verklaart.
Daan van der Gouwe, wetenschappelijk medewerker bij
Trimbos, stelt dat de verschillen ook door een gevoel van
anonimiteit kunnen worden veroorzaakt. ‘Op het internet
zijn mensen ofwel geneigd eerlijker te antwoorden, of juist
verhalen uit hun duim te zuigen.’ Over drugsgebruik onder studenten in het algemeen valt dus weinig te zeggen.
‘Daarvoor zou eerst landelijk onderzoek moeten worden
gedaan, dat is er nu nog niet.’

Interview Karen van Holst Pellekaan Tekst: Anders Hoendervanger en Kim Saris/ Foto’s: Anders Hoendervanger
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‘Blijf zolang
mogelijk gek’
De serie Loenatik kent qua doelgroep en gekkigheid geen
grenzen. Karen van Holst Pellekaan schreef de serie en
speelt personage Bep. ‘Loenatik was een grote speeltuin.’
‘Eindelijk hete seks’, joelt Bep Brul in extase tijdens het
luisteren naar een vurig betoog over de opwarming van de
aarde. Deze dubbele opmerking is typisch voor het hysterische personage met uitgeschoten make-up uit de kinderfilms en -serie Loenatik. Karen van Holst Pellekaan (58) is
de bedenker en vertolker van Bep. Samen met Martin van
Waardenberg, die de rol van de Majoor vervult, vormt Van
Holst Pellekaan het schrijversduo. Na jaren van afwezigheid
keren Bep en de Majoor – samen met de andere personages – terug in een nieuwe film: Loenatik, Te Gek.
ANS bezoekt de actrice in de rustige omgeving van Rhenen waar ze op haar boerderij aan filmscenario’s werkt.
Zo schreef ze de scripts van De Gelukkige Huisvrouw,
Jackie, Achtste Groepers Huilen Niet en Kenau. Het leuke
aan scenarioschrijven? ‘Je kunt een beetje God spelen.’
Ook gebruikt ze haar positie als schrijver om eigen
standpunten te verwerken in scripts. In Loenatik is er zo
naast gein ruimte voor kritiek op de maatschappij. ‘Ik wil
graag eigenzinnigheid promoten, in de hoop dat mensen
niet zomaar in de massa opgaan.’ Dit maakt de serie, die in
1995 voor het eerst op tv verscheen, niet alleen interessant
voor de jeugd. Door de dubbelzinnigheid van de humor
trok de serie veel kijkers boven de 10 jaar. ‘Ik merk dat
kinderen die er mee op gegroeid zijn en nu gemiddeld de
leeftijd van 25 hebben, staan te trappelen om de nieuwe
film te zien.’
Waarom komt er na twaalf jaar opeens een nieuwe film?
‘We hebben drie seizoenen voor de televisie gemaakt,
maar het was moeilijk om nog iets nieuws te verzinnen.
Het leek ons spannend om de serie af te sluiten met een
speelfilm. Dat was in 2002 en daarna zijn we elkaar uit het
oog verloren tot vorig jaar een producent mij benaderde
met de vraag of we een nieuwe film wilden maken. Ik vond
het gaaf om de andere acteurs weer te zien, omdat het
opnemen van de serie altijd een uniek feest is. We bleven
zelfs slapen op het landgoed waar we de serie opnamen.
Daar was het net een jeugdherberg, compleet met kussengevechten, drank en gitaarsessies op het terras.’

Klopt het dat het Loenatik-concept is verzonnen na
het leegdrinken van een fles sterke drank?
‘Samen met Van Waardenberg, met wie ik al meer gedaan
had voor de VPRO, ben ik op een zaterdagavond bij
mij thuis gaan zitten om na te denken over een nieuwe
jeugdserie. Destijds waren we dol op single malt whisky,
dus namen we altijd een fles voor elkaar mee. Aan het eind
van de avond hadden we al de hele serie inclusief de vijf
personages verzonnen. Het is echter een sterk verhaal dat
er geen druppel whisky overbleef.’

‘Als scenarioschrijver kun je een
beetje God spelen.’
Bleek het concept in nuchtere toestand nog bruikbaar?
‘Het oorspronkelijke idee was te absurdistisch. Zo hadden
we voor de eerste aflevering bedacht dat de gekken klei
gingen eten en dan bloempotten zouden poepen. Het was
noodzakelijk dat de afleveringen werden ingetoomd, anders werd het echt te bont. Martin verzon bijvoorbeeld het
idee om Dr. Doolittle een struisvogel als huisdier te geven.
Later kregen we onze bedenkingen, maar die eerste dag
was niets gek genoeg. Uiteindelijk hebben we Doolittle
overigens een big gegeven.’
De fantasie van kinderen kent geen grenzen. Wat
hield jullie dan tegen om zulke bonte ideeën in het
script te verwerken?
‘We moesten ons plan voor de serie slijten aan omroepen
en dat bleek in het begin moeilijk. Menig omroep schreef:
“U dacht toch zeker niet dat we dit gingen maken, want
dit is oneerbiedig naar de psychiatrische medemens.”
Daarom verzonnen we een familie-metafoor om het in een
herkenbaar kader te plaatsen. De VPRO zag dat concept
zitten, omdat ze de metafoor van de serie wel begrepen.
De gekken uit Loenatik kun je zien als vijf maffe, onhandelbare, eigenzinnige “kinderen”. Dan heb je nog de “moeder” in de vorm van zuster Ten Hoeve, die het zooitje in

de hand moet zien te houden. De directeur van het gesticht,
Bomhoff, kun je zien als de afwezige vader die alleen met
zijn ego bezig is.’
Kunnen alle generaties deze symboliek begrijpen
en waarderen?
‘Ja, ik vind het mooi om met herkenbare thema’s als jaloezie,
ruzie en uitsluiting te werken. De dood van een huisdier
maakt ieder kind weleens mee en we lieten dit daarom
terugkeren in de aflevering waarin Dr. Doolittle’s varkentje
overlijdt. In diezelfde week overleed ook Lady Di, waarna
het idee ontstond om Elton John’s nummer Candle in the
Wind ook op de begrafenis van het dier te spelen. Iedereen
had zo zijn twijfels of je zo’n grap wel kon maken, maar ik
vond het meesterlijk. Dit voegt een dubbele laag toe, waardoor de serie ook leuk is voor volwassenen.’
De kracht van Loenatik was voor velen de dubbelzinnigheid.
De serie en de films zijn dan wel op de jeugd gericht, de
grappen zijn vaak bestemd voor volwassenen. Het personage Bep staat bijvoorbeeld bekend om haar seksuele
zinspelingen. Dit in tegenstelling tot de andere personages,
die juist heel kinderlijk bezig zijn met hun passies. Zo heeft
Dr. Doolittle overdreven aandacht voor het dierenwelzijn.
De karakters uit Loenatik bezitten een zekere onschuld, ze
gaan het grote avontuur aan en worden niet afgeremd door
autoriteit of moraal.
Welk doel had u met de dubbele lagen in Loenatik?
‘We leven in een geweldige samenleving, maar ons land
is wel aan het “vertrutten”. In de jaren zestig was iedereen

voor het opzoeken van de grenzen, maar tegenwoordig
wordt alles afgeknepen. De tolerantie is weg, we zijn braver
geworden. Dat ik met Loenatik zou willen zeggen dat mensen de randen moeten opzoeken, gaat me net iets te ver.
Laten we niet te net worden, maar juist een beetje stout doen
af en toe. Neem een voorbeeld aan Loenatik en blijf lekker
zolang mogelijk gek.’

‘Laten we een beetje stout
doen af en toe.’
U stelt dat de maatschappij braver is geworden, zou Loenatik tegenwoordig nog op de buis kunnen verschijnen?
‘Nee, ik denk het niet. Het is een groot verschil met toen we
voor de VPRO werkten. In die tijd was het maken van een
serie nog een grote speeltuin, we deden waar we zin in hadden. Al keek er geen hond naar, we maakten leuke televisie. Het was totale anarchie. We verzonnen een aflevering
waarin alle patiënten stiekem gingen roken in het bijzijn van
een pyromaan die de kliniek in de hens wilde steken. Zoiets
uitzenden voor zesjarigen zou nu ondenkbaar zijn. Tegenwoordig moet je rekening houden met een strenge filmkeuring en hogere eisen aan kijkcijfers. Het is belangrijk dat
programma’s als Loenatik worden uitgezonden, want juist
kinderen moeten worden geprikkeld in hun fantasie.’
Op 9 juli verschijnt de film Loenatik, Te Gek op het witte
doek. De kliniek is gesloten, omdat Bomhoff de mening
heeft dat psychiatrie tegenwoordig aanstellerij en luxe is.
De patiënten zijn in de maatschappij beland en moeten
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zelf een te worden. Op deze plek staan de notulen van dat
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zich aanpassen aan het gewone leven. Zo heeft de Majoor een
baan gevonden bij de plantsoenendienst en is Fats een mislukte
volkszanger geworden. Zuster Ten Hoeve komt als nanny terecht
bij een alleenstaande rijkaard. Bep ontdekt tot haar grote paniek
dat de zuster is ‘ontvoerd’ en neemt de leiding in de zoektocht
naar Ten Hoeve.
Zullen fans van de serie de nieuwe film ook leuk vinden?
‘We hebben Loenatik naar het nu vertaald. Een mooie knipoog
naar de actualiteit is dat in lijn met de saneringen in de gezondheidszorg, Bomhoff de kliniek heeft opgedoekt. In de nieuwe
film proberen we ook een beetje politiek incorrect te zijn. Zo wil
Bomhoff in zijn nieuwe functie als burgemeester de zaak snel
opgeven. “De zuster zal toch wel in stukken gesneden in het
bos liggen, want dat lees je zo vaak”, zegt Bomhoff als verwijzing naar de autoriteiten die in kosten en baten denken. De
gekken laten zich daarentegen helemaal meevoeren door hun
drang om de veilige thuishaven te herstellen.’
Heeft de cast van Loenatik weer de smaak te pakken en
gaan jullie door met het concept?
‘Misschien was het leuker als de gekken allemaal tien jaar
ouder waren geweest. Mensen roepen weleens dat we over tien
jaar voor de allerlaatste keer een Loenatik-film moeten maken
als we allemaal bejaard zijn. We worden allemaal een dagje
ouder en ik heb het eigenlijk gehad met hangen op de set.
Daarom concentreer ik mij tegenwoordig het liefst volledig op
het schrijven van scenario’s. Het is interessant om in het hoofd
van personages te duiken. Of we nog eens in de bioscoop zullen schitteren als gekken? Dan moet Martin over tien jaar met
een fles single malt voor de deur staan.’ ANS

‘Ze vindt je wel leuk, maar ze heeft geen zin om met
je te zoenen.’ Ik kijk verschrikt naar Lisa, die me deze
mededeling komt brengen alsof ze een serveerster is. Ze
wijst naar een meisje ergens achterin de zaal. Ik heb Lisa
helemaal niet gevraagd om meisjes voor me te ritselen.
Ze doet het uit haarzelf.
Uitgaan met Lisa is verschrikkelijk. Ze vraagt je constant
dingen als: ‘Maar hoe gaat het nu écht met je?’ Deze
keer blijft ze maar doorzagen over dat bestuursjaar van
me. ‘Is dat nu wel echt een goede keus geweest?’ Ik blijf
volhouden. Ja, dat was het.
‘En die column in de ANS dan, was dat wel zo handig?’
Ik weet het niet. Ik kijk naar het meisje dat aan de andere
kant van de kroeg staat en niet met me wil zoenen. Ze
draait rondjes.
‘Je hebt je zoveel op je hals gehaald, Diederik, ik bedoel,
met dat pseudoniem en zo. Je hebt het steeds over dat
iedereen eerlijk moet zijn, maar zelf durf je niet eens dingen te zeggen onder je eigen naam. Kon je niet gewoon
je mond houden. Of schrijven over iets anders.’
Ik blijf zwijgen. Natuurlijk heeft ze gelijk. Ik had makkelijk
kunnen schrijven over dat het lente wordt en dat er in de
winter allerlei blaadjes van de bomen afvallen – over de
hond van de buurman en de bakker op de hoek. Dat had
ook gekund. Maar dat wordt al zoveel gedaan, terwijl de
column omschreven wordt als een ‘vrijplaats waar een
discussie op het scherpst van de snede wordt gevoerd’.
Van oudsher onder pseudoniem – om het ook een
vrijplaats te houden. Over onderwerpen die je werkelijk
bezig houden.
Bij mij zijn dat nu eenmaal de studentbestuurders die druk
bezig zijn met CoBo’s (column 4), hun dichtgetikte grapjes (9), hun ellenlange inhoudsloze vergaderingen (6) en
cv-ontwerp (5), maar zich vergeten in te zetten voor waar
het bestuur eigenlijk voor staat (7, 8).
Ik probeer Lisa zo diep mogelijk aan te kijken en zeg
haar: ‘Wees maar kritisch op mij. Kritische mensen zijn
nodig in studentbesturen. Volgend jaar ga ook jij een
bestuur in, Lisa.’
‘En een column schrijven’, voeg ik er zacht aan toe, als
ze alweer meisjes voor me aan het ritselen is en ik me
langzaamaan een uitgebluste bestuurspik aan een bar
begin te voelen.
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de wetenschap achter

spinnenfobie
Een onschuldige spin kan sommige mensen laten trillen op hun benen. Niet leuk voor de angsthazen, maar wetenschappers buigen zich
dankbaar over het fenomeen vrees. Hoe ontstaan irrationele
angsten in het brein en hoe zijn deze te verhelpen?

Hij heeft acht breekbare poten, een lijf van maximaal 2
centimeter en een opgerolde krant als grootste vijand. De
Nederlandse huisspin vormt in de praktijk geen bedreiging, maar kan veel mensen de stuipen op het lijf jagen.
Gegil, zweet en paniek zijn kenmerkend voor een specifieke fobie: een irrationele angst voor bepaalde dingen
of situaties. Bij spinnenfobie kan dit bijvoorbeeld zo ver
doorslaan dat mensen kelders en zolders vermijden en
slaapproblemen krijgen. Hoe ontstaat deze vrees? En
waarom helpt het als mensen in therapie de confrontatie
met hun angst opzoeken?
Tussen de oren
Angst is noodzakelijk om te overleven. Eni Becker,
hoogleraar Klinische Psychologie aan de RU, vertelt: ‘Het
is evolutionair gezien heel nuttig om snel bang te zijn,
want een schrikreactie bereidt je voor op goed gedrag
bij gevaar.’ In het geval van een dreiging kennen mensen
en dieren drie automatische reacties: vluchten, vechten
of verstarren. Het lichamelijke effect dat vrees oproept,
maakt je fysiek in rap tempo klaar om de kracht die nodig
is voor de betreffende respons te verzamelen.
Wanneer je een straat oversteekt en er komt plots een
auto aan, kun je door een angstreactie veel sneller wegspringen. Het signaal van de naderende auto komt via je
ogen de hersenen binnen en leidt naar de amygdala. Dit
is een klein, amandelvormig hersengebied waar verbanden worden gelegd tussen binnenkomende informatie
en emoties, in dit geval angst. Het lichaam wordt dan
door de hersenstam aan het werk gezet. ‘Op dat moment
worden er stresshormonen zoals adrenaline aangemaakt
die nodig zijn om snel te kunnen vluchten of vechten’,
aldus Debby Reintjes, psycholoog bij angstcentrum IPZO.
‘Daardoor neemt je spierspanning toe, versnelt je adem-

haling, stijgt je hartslag en krijg je het heel warm.’ Al
deze factoren zijn kenmerkend voor de angstreactie die
fobische mensen ervaren bij het zien van een spin. ‘Als
je daadwerkelijk in gevaar bent, zul je de aangemaakte
energie gebruiken. Bij een huisspin ontbreekt de noodzaak om te vluchten en daarom ervaar je heel bewust dat
vervelende, angstige gevoel.’

‘Het is evolutionair gezien heel
nuttig om snel bang te zijn.’
Actie = reactie
De psychologie stelt dat je angst kunt aanleren. Door het
herhaaldelijk schrikken van een spin, ontwikkel je een
gedragspatroon. Het model van klassieke conditionering
stelt dat een individu voorwaardelijke reflexen leert. Simpel gezegd: actie is reactie en het zien van een spin leidt
automatisch tot angst. Erno Hermans, assistant professor bij het Donders Instituut, legt uit: ‘Het brein werkt als
volgt. Een associatie, het zien van de spin en het daaraan
koppelen van angst, wordt gemaakt door middel van
verbindingen tussen neuronen in de amygdala. Als de
verbinding vaker wordt aangesproken, zal de connectie
tussen die neuronen worden versterkt.’
Een dergelijk gedragspatroon is heel handig als je leert
weg te springen voor een auto. Een spin is echter niet
levensbedreigend, dus vanwaar de terugkerende angst?
De eerste connectie tussen spin en dreiging kan snel
worden gelegd. Als je eenmalig schrikt van een spin,
een familielid in paniek ziet raken of wanneer iemand je
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vertelt dat het beestje gevaarlijk is, kan je brein al een associatie maken. Becker: ‘In feite ben je de keren daarna
niet bang voor de spin, je bent bang om opnieuw een
nare paniekreactie te krijgen.’ Zo werkt angst als een selffulfilling prophecy en versterkt het zichzelf.
Sommigen stellen dat de angst voor spinnen evolutionair is aangelegd. Anderen willen dit moeilijk geloven,
aangezien het idee impliceert dat er kennis in je brein
is ingebouwd bij de geboorte. Hermans: ‘Veel fobieën
bij mensen draaien wel om muizen, spinnen en honden,
maar de veel reëlere angst voor messen komt minder
voor. Het is dus waarschijnlijk dat de associaties voor
deze stimuli makkelijker worden gemaakt.’
Labiele herinneringen
Om een fobie te verhelpen, is het zaak je hersenen
te leren dat de angstbron geen bedreiging vormt. Dit
gebeurt bij exposure-therapie, waarbij de patiënt wordt
blootgesteld aan zijn grote angst. Bij IPZO voert Reintjes deze therapieën uit. ‘De paniekreactie die het zien
van een spin oproept, is meteen op zijn hoogtepunt en
duurt maximaal tien minuten. Daarna zal, ook als de spin
aanwezig blijft, het angstgevoel afnemen, omdat je hersenen waarnemen dat er geen werkelijke bedreiging is.’
Zo leert het brein dus dat het geen alarm hoeft te slaan.
Dit betekent echter niet dat de associatie tussen spin en

dreiging verdwijnt. ‘De connectie tussen de neuronen
blijft bestaan’, aldus Hermans. ‘In een ander deel van het
brein wordt een nieuwe herinnering aangemaakt die de
oude tegengaat.’

‘In feite ben je niet bang voor
de spin, maar om opnieuw een
paniekreactie te krijgen.’
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar manieren
om de oude angstherinnering helemaal te wissen of te
vervangen door een positieve associatie. Hermans: ‘Als
je een herinnering aanmaakt, duurt het even voor deze
vastligt in de hersenen. De verbinding tussen de neuronen moet dan als het ware nog uitharden. Nu wordt er
gezocht naar manieren om associaties weer in die labiele
staat te brengen, zodat ze kunnen worden gewijzigd. Dat
is een groep onderzoekers bijvoorbeeld al gelukt door
bij gezonde vrijwilligers een angstherinnering eerst
te activeren en iets later een soort exposure-therapie
te houden. Dit type onderzoek staat echter nog in de
kinderschoenen, het zal nog wel even duren voordat het
klinisch wordt toegepast.’ ANS

Universitaire Studentenraad

19 juni: Nacht van de
Universiteitsbibliotheek
Voor de tweede keer zal de Nacht van de Universiteitsbibliotheek
worden georganiseerd. Dit project is ontstaan uit een samenwerking
van de UB en de Universitaire Studentenraad (USR). De UB zal een
nacht lang geopend zijn zodat allerlei verenigingen en initiatieven een
plek krijgen om een leerzaam, cultureel en leuk programma neer te
kunnen zetten.						
Naast dat het een grootse activiteit is, wil de USR ook nog een
extra boodschap meegeven. De USR pleit namelijk voor constantere
openingstijden van de UB met daarnaast dat er een gebied komt van
de UB, het Universitair Sportcentrum en de eerste twee verdiepingen
van het Erasmusgebouw dat langer open zal zijn. 				
				
Nu vraag je je misschien af waarom je naar de Nacht van de UB op
19 juni moet komen? De UB zal omgetoverd worden tot een plek waar
overal wat zal gaan gebeuren. Silent Disco, paaldansen, hofdansen,
orkesten, literaire hoogstandjes en rondleidingen door de UB waar
de grootste geheimen worden onthuld. 20:00 uur zal het startschot
worden gegeven door de directrice van de UB en Wilma de Koning
(College van Bestuur). Om 00:00 uur zal de Nachtburgemeester de
nacht openen. Hongerig? Kom dan om 07:00 uur langs bij het ontbijt.
					
Houd Facebook, de website www.numedezeggenschap.nl en de tvschermen op de campus in de gaten voor de definitieve planning.
Oh, en als je ook nog wilt studeren is dat natuurlijk ook mogelijk.

(Advertentie)

Peer Review
Docenten die zo nu en dan bij elkaars
colleges meekijken om hun eigen
onderwijs te verbeteren: de USR vindt
het een topidee! Ook het CvB heeft al
meermaals aangegeven groot voorstander te zijn van deze vorm van collegiale consultatie, maar peer review is
vooralsnog alleen op het Radboudumc
geïmplementeerd. Samen met de ondernemingsraad heeft de USR daarom
een werkgroep opgericht waarin
onderzocht wordt hoe dit het beste kan
worden ingevoerd op de rest van de
universiteit. Onze aanbeveling: Neem
het op in de Basiskwalificatie Onderwijs
voor startende docenten en maak het
voor docenten met een vaste aanstelling verplicht zich eens per twee jaar
te laten toetsen. Het verslag kan dan
worden meegenomen in de functioneringsgesprekken van docenten.
Strategisch Plan – hoe nu verder
Er is al enige tijd wat onduidelijkheid
over het Strategisch Plan. Dit plan omschrijft welke koers de RU de komende
jaren zal inslaan op basis van haar
sterkte- en zwaktepunten. Het plan zal
volgend jaar worden vastgesteld. Enkele
punten die hierin worden opgenomen
zijn onder andere het diversiteitsbeleid
waarin de notitie van de USR omtrent
‘thuisvoelen op de campus’ zal worden
geïntegreerd. Ook wordt er nog meer
aandacht besteed aan de tweetalige
universiteit en zal de notitie van de
werkgroep internationalisering van de
USR en de OR worden meegenomen in
het vaststellen van het plan. Er zal een
reputatieverbetering in zowel binnenals buitenland komen.

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: Bierkoelers

Hoe: in een natte sok
Kosten: zes paar voor 3 euro bij
de Primark
Temperatuur: Schultenbräu lauw
Drankgenot: onaangenaam

Hoe: met zoutoplossing
Kosten: nog geen euro
Temperatuur: tegen 0
Drankgenot: enorm

Hoe: Waalmethode
Kosten: retourtje Waalstrand
Temperatuur: vislekker
Drankgenot: te weinig

Voordat je een oude
sok gebruikt om je in af
te trekken, kan hij dienen om bier te koelen.
Het idee is heel simpel:
maak de sok nat, stop je
blikje bier erin en hang
hem in de wind. De
buren denken wellicht
dat je eindelijk de was
hebt gedaan, maar jij bent studentikozer bezig. IJskoud zuipen blijkt
er helaas niet in te zitten. Door de
koele lucht is de sok sneller droog
dan het bier koud wordt. De temperatuur van het pils zal ongetwijfeld
een aantal graden zijn gedaald,
maar het is nog steeds niet te
drinken. De lucht die normaal van
je zweetvoeten zou afkomen, smelt
nu samen met het aroma van het
bier. Sokken zijn er om je voeten
warm te houden, blijkbaar zijn ze
onbruikbaar om te koelen.

Wie denkt dat wetenschap en zuipen niet
goed samengaan, slaat
de plank mis. Je hebt
geen laboratorium nodig
om je bier op een chemische manier koud te krijgen. Alle benodigdheden
bevinden zich gewoon
in je keuken. Pleur ijs en
water in een bak en kieper er een
half pak zout bij. Dit mengsel zorgt
ervoor dat het water nog sneller
afkoelt. Leg het bier erin en laat de
scheikunde zijn werk doen. Wacht
een kwartier tot twintig minuten
en voilà. Hoewel de zoute smaak
bij de eerste slok meer bij tequila
past, kun je wel genieten van een
ijskoude goudgele rakker. Het
kost weinig moeite en geeft een
topresultaat, daarom verdient deze
formule de volle score.

Bij een heerlijk dagje
Waalstrand hoort uiteraard een ijskoud biertje. Moeder Natuur kan
hier een helpende hand
bieden. Het water van de
Waal blijft in de zomer
koud en kan naast de
verhitte strandgasten
ook bier verkoelen. Een
stevig touw aan het lipje van je blik
voorkomt dat deze in Rotterdam
eindigt. Het testpanel gebruikte bij
gebrek aan draad een verjaardagsslinger. Deze bleek helaas niet
bestand tegen de verwoestende
kracht van het water, sindsdien is
het bier spoorloos. Bij een tweede
poging lukte het wel om het sixpack binnen te hengelen en van
redelijk koude pils te genieten. Een
klein nadeel is dat je bier heeft gedobberd in Duitse pis die een paar
kilometer eerder is geloosd. ANS

Kijk voor meer manieren om je drank
te koelen op hete dagen op
http://bit.ly/bierkoeler
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Verzamelde

chaos

Kunstenaar Pet van de Luijtgaarden verzamelt verzamelingen. Deze zomer
hangt hij 2400 kledingstukken aan een waslijn in het Kröller-Müller Museum.
‘De absurditeit van de hoeveelheid spullen die mensen verzamelen,
vind ik fascinerend.’

In een Utrechtse loods vol kleurrijke caravans, knuffelkunstwerken en dozen met duizenden andere voorwerpen doet kunstenaar Patrick van de Luijtgaarden 37), verzamelaar van verzamelingen, zijn werk. Ooit begon hij als
student Communicatiewetenschap aan de RU, nu struint
hij dagelijks het internet af op zoek naar spullen. Veel
spullen. Het criterium is niet kwaliteit, maar kwantiteit. Wat
begon als een hommage aan zijn overleden moeder is inmiddels uitgegroeid tot een loods met honderdduizenden
verzamelobjecten. ‘Mijn moeder verzamelde petten en
hing die op in mijn slaapkamer. Aanvankelijk had ik daar
een hekel aan, tot ze plotseling overleed.’ Sindsdien gaat
de kunstenaar als Pet door het leven.
Alle werken die Van de Luijtgaarden maakt, zijn een
product van de veelheid aan spullen die hij om zich
heen verzamelt. Deze vaak enorme verzamelingen
van uiteenlopende voorwerpen – soms tienduizenden
exemplaren – worden in samenwerking met andere
kunstenaars en vrijwilligers opgebouwd tot kunstproject.
Een gorilla van videobanden, een jurk van luciferdoosjes, een lamp van zonnebrillen en meubels van knuffels
zijn voorbeelden van zijn creaties. Het hoofddoel is om
bewustwording te creëren over de bizarre hoeveelheid spullen die mensen bezitten. De consumptie- en
wegwerpmaatschappij vormt de rode draad in Van de
Luijtgaardens werk.
Op dit moment is de kunstenaar druk bezig met zijn
nieuwste werk, De Cirkel van Kleding. Een waslijn met
2400 vrouwenkleren moet de levenscyclus symboliseren. De waslijn is komende zomer te bewonderen in het
Kröller-Müller Museum op de Veluwe. De creaties die
Van de Luijtgaarden maakt, werden al eerder geëxposeerd in grote galerieën en musea. Zo werd in 2011 een
groot aantal van zijn collecties tentoongesteld in de Rot-

terdamse Kunsthal en waren zijn projecten meerdere
malen te zien in de Jaarbeurs Utrecht. Hier werkte de
kunstenaar in 2012 bijvoorbeeld aan een reus van 50
bij 100 meter, die volledig bestond uit verzamelingen.
Afgelopen zomer nam hij het initiatief om een grote
ruilbeurs, genaamd Ruilen met Robinson, te organiseren. Daar kregen tal van tweedehands spullen een
nieuw leven.
Op de plek waar de collecties worden opgeslagen gaat
ANS in gesprek met Pet. Hij vertelt over zijn werkwijze,
de boodschap achter zijn verzameldrift en het kunstklimaat in Nederland.

‘Mijn moeder verzamelde
oude petten en hing die op in
mijn kamer.’
Een leven in kleding
‘Sorry, hier lopen altijd allerlei zaken door elkaar’,
excuseert Van de Luijtgaarden zich, terwijl hij opstaat
om gasten te verwelkomen. ‘Vandaag komen ontwerpers
kledingstukken ophalen voor De Cirkel van Kleding. Ze
vermaken bijvoorbeeld drie shirts tot een jurk’, vertelt
de kunstenaar. Na de aanwezigen van koffie te hebben voorzien, vervolgt Van de Luijtgaarden zijn uitleg.
‘Het idee voor het kledingproject is ontstaan toen we
bij Ruilen met Robinson merkten dat kleding verreweg
het populairst is om te ruilen. We ontvingen veel extra
kleren, deze wilde ik uitlichten. Toen ik een artikel las
in een Engels tijdschrift waarin werd gesteld dat de
gemiddelde vrouw in haar leven 2400 kledingstukken
aanschaft, was het idee voor de cirkel geboren.’
De Cirkel van Kleding is de langste waslijn ter wereld
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met maar liefst 2400 vrouwelijke kledingstukken. ‘Als
je dat uitstalt, krijg je een gigantisch beeld. Helaas is
de beschikbare ruimte in het Kröller-Müller niet heel
groot, later willen we de waslijn nog groter uitstallen. De
boodschap is om mensen wakker te schudden en aan
het denken te zetten. Wees zuinig op wat je hebt en denk
na over de gevolgen voor het milieu van het kopen van
zoveel kleding.’
Wisselend collectief
‘De modeontwerpers die aan De Cirkel van Kleding
meewerken, zijn niet de enigen waarmee ik optrek.’ Voor
elk van zijn projecten verzamelt Van de Luijtgaarden een
– gedeeltelijk – nieuwe schare vrijwilligers om zich heen.
Dit kunnen medekunstenaars zijn, maar ook fotografen en
studenten helpen regelmatig mee. ‘Ik werk vrijwel altijd
met anderen, samen heb je meer creativiteit dan in je eentje.’ Regelmatig verschijnen op social media oproepen om
Van de Luijtgaarden te helpen bij een nieuw project. Voor
het kledingproject nam hij contact op met modebloggers.
‘Mensen in dat wereldje kennen elkaar, zo verspreidde
onze oproep zich snel onder de doelgroep.’
Van de Luijtgaardens werkplaats is inderdaad een komen
en gaan van collega-kunstenaars, modeontwerpers en
vrijwilligers die zich een weg proberen te banen door
de volle loods. Terwijl de kunstenaar zijn bezoekers
chaotisch, maar vakkundig, wegwijs maakt, komt er een
vrachtwagen aanrijden. ‘O shit, die komen natuurlijk lossen. Dat ze zo vroeg zouden komen, had ik niet verwacht.’
De met kunstwerken volgeladen vrachtauto komt van een
net afgelopen expositie op de TU Eindhoven. Van de Luijtgaarden kijkt bedenkelijk en lijkt zich af te vragen hoe de
teruggekomen spullen in de loods gaan passen.
De kunst van verzamelen
De opslagloods die Van Luijtgaarden zijn atelier noemt, is
een mozaïek van duizenden verschillende soorten objecten. Dozen met speelgoed, van barbiepoppen en flippo’s
tot Lego en knikkers, mannequins met jurken van aanstekers en een fitnessapparaat met elpees als gewichten
zijn slechts enkele van de verzamelingen en creaties die
verspreid over de loods zijn ondergebracht. Wonderbaarlijk genoeg ziet het geheel er niet ongeordend uit. ‘Ik zit
hier antikraak, het kan dus altijd zijn dat ik het pand moet
verlaten. Enige ordening in alle spullen is dan wel handig,
al lukt dat niet altijd’, stelt de kunstenaar. Door ervaring
heeft hij handigheid gekregen in het online opkopen
van volledige verzamelingen. ‘Wat ik ontdekt heb, is dat
Speurders.nl een stuk beter werkt dan Marktplaats als
het gaat om de aanschaf van caravans’, vertelt hij uiterst
serieus. De caravans, die Van de Luijtgaarden per stuk
koopt, richt hij in op basis van een bepaald thema. ‘Zo
heb ik een muziekcaravan met alleen maar platenhoezen

en cassettebandjes, maar ook een knuffelcaravan. Die
caravans reizen in de zomer als mini-exposities het land
door, langs festivals als Oerol en Solar.’
De kunstenaar is niet alleen expert in het online kopen
van caravans. Ook de meeste van zijn andere verzamelingen koopt hij online, al wordt dit steeds lastiger. ‘Vroeger
boden mensen gewoon hun complete verzameling Lego
aan en vaak kreeg je er dan nog een gratis kast bij ook.
Tegenwoordig zoeken mensen vooraf alles uit en willen
ze het liefst alles in de originele verpakking verkopen,
dan is het nog eens 5 euro meer waard’, legt Van de Luijtgaarden uit. ‘De particuliere verzamelmarkt is behoorlijk
verzakelijkt de laatste jaren.’ Ook ziet de kunstenaar een
verschuiving in de prijzen van verzamelingen. ‘Dingen als
Lego en Playmobil worden duurder, terwijl iedereen postzegels en Kindersurprises voor een habbekrats dumpt.’

‘Kunst met een boodschap
wordt niet geaccepteerd.’
Flutfrutseltjes?
Van de Luijtgaarden probeert zijn prijzige verzamelwoede zelf te financieren. ‘Ik wil zorgen dat het zichzelf
allemaal kan bedruipen. Mijn eerste verzamelingen kocht
ik met een potje spaargeld. Nu ben ik fulltime kunstenaar
en daar moet ik het mee doen.’ De kunstenaar ziet zijn
financiële situatie niet als prikkel om kunst te maken waar
vraag naar is. ‘Het is geen stimulans om dingen te maken
die veel geld in het laatje brengen. Je weet toch nooit wat
mensen willen zien, ik doe gewoon waar ik zin in heb.’
Wel ziet hij een rol weggelegd voor kunstenaars om de
politiek te overtuigen van het belang van kunst en cultuur.
‘Op dit moment worden we niet serieus genomen als
geëngageerde groep. Kunst moet leuk zijn om naar te kijken, klaar. Kunst met een boodschap wordt niet geaccepteerd. Daarom is design ook zo populair op dit moment,
het is puur gericht op esthetiek. Zulke frutseltjes zijn leuk
voor in de etalage van een winkel, maar die designers
hebben in mijn ogen weinig te melden. Bovendien zijn zij
vaak al populair en heeft hun werk geen extra promotie
nodig. De nadruk vanuit Den Haag zou meer moeten liggen op de verhalen achter kunst, in plaats van waarde te
hechten aan nietszeggende cijfertjes als bezoekersaantallen. In die zin zou de kunstwereld de overheid kunnen
opvoeden. Om het tij te keren is veel nodig, het mooiste
zou zijn als het lukt om een grote groep kunstenaars met
een boodschap te mobiliseren. Nu zijn er de vakbonden,
maar daar zitten de bejaarden. Een collectief van jonge
kunstenaars zou nu juist goed zijn.’ ANS
Kijk voor een beeldreportage van alle verzamelingen van
Pet van de Luijtgaarden op http://bit.ly/petkunst.
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enerzijds
Steeds vaker verschijnen er artikelen over de positie van de
hedendaagse man. Volgens een essay van vorige maand uit The
New York Times zou de man van nu in de war zijn. Naar aanleiding
hiervan verscheen er een stuk in Volkskrant Magazine waarin Jan
Heemskerk, ex-hoofdredacteur van de Playboy, onderschrijft dat
de toenemende gelijkheid tussen mannen en vrouwen slecht
is voor het seksleven. Vrij Nederland publiceerde daarop een
artikel waarin er vraagtekens worden gezet bij de geloofwaardigheid van Heemskerks beweringen.
Aan de ene kant kan worden gesteld dat de hedendaagse man
helemaal niet in de war is. Mannen zouden juist tevreden zijn
met de emancipatie van de vrouw. Toch is er een groep mannen, onder leiding van Heemskerk, die het nodig vindt om aan
de bel te trekken. Moet de man zich zorgen maken over de
gelijkwaardige positie van de vrouw?

Jan Heemskerk, ex-hoofdredacteur van de Playboy
‘Veel mannen hebben het moeilijk met de emancipatie
van de vrouw. Mannen ontlenen hun gevoel van eigenwaarde aan hun eigen positie en de manier waarop
deze zich verhoudt tot de positie van de vrouw. Ze
vinden het bijvoorbeeld moeilijk als hun vrouw meer
geld verdient dan zijzelf. Andersom vinden vrouwen
mannen die huishoudelijke taken verrichten minder aantrekkelijk. Dat vind ik best griezelig. Stel je voor dat mijn
vrouw mij niet meer spannend vindt omdat ik vrouwenklusjes doe.
‘Door de toenemende gelijkwaardigheid raken we in
een geslachtscrisis. De rol van de man en vrouw liggen
steeds dichter bij elkaar. Als gevolg hiervan constateer
ik twee tendensen die met elkaar botsen: aan de ene

kant een volkomen terechte emancipatie van vrouwen.
Aan de andere kant is het juist nodig om sekseverschillen
te hebben. In de arena van het bed blijft de traditionele
rolverdeling wel in stand. Vrouwen gaan toch vaker voor
de echte man en mannen voor de echte vrouw.
‘Ik vind de emancipatie van de vrouw een goede ontwikkeling, alleen heb ik geen zin om door mijn vriendin te
worden beschouwd als een kneus. Met mijn betoog waak
ik alleen maar een beetje over de man. Wat vrouwen
zeggen is één, maar wat ze vinden is misschien wel heel
anders. Dat vrouwenemancipatie goed is, is wel een hele
leuke politiek correcte opvatting, maar het zijn diezelfde
vrouwen die dan uiteindelijk ook willen dat hun man ‘een
echte man’ is. Wat vinden ze nou belangrijker, feminisme
of seks? Dat is de vraag.’

anderzijds
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De stelling van deze maand:

emancipatie van
de vrouw vormt
een bedreiging
voor de Hedendaagse man

Ellen Verbakel, universitair docent Sociologie aan de RU
‘Ik zie geen reden waarom de traditionele man-vrouwverhouding per se in stand zou moeten blijven. In sommige
huishoudens werkt het weliswaar heel goed als er een
aparte rol voor de man en vrouw is. Dat kan prima als die
mensen er zelf voor kiezen om deze traditionele wijze aan
te houden. Zulke paren floreren juist bij een traditionelere
verdeling en gaan daardoor minder snel uit elkaar. Koppels die een moderne opvatting hebben, vinden het juist
weer veel fijner om een gelijkere verdeling te hebben.
Dan is een traditionele man-vrouwverhouding voor beide
geslachten niet beter.
‘Dat mannen die huishoudelijke klusjes doen minder
aantrekkelijk zijn voor een vrouw, doet me denken aan een
bekend evolutionair argument. Vrouwen zouden tijdens de

vruchtbare periode van hun cyclus voor de testosteronman
gaan. Gedurende de rest van hun cyclus kiezen ze voor de
verzorgende, huishoudelijke man. Onlangs is deze theorie
in een artikel in de Volkskrant onderuit gehaald.
‘De stelling is dus een beetje overtrokken. Ik denk dat
de hoge depressiescores bij mannen wiens vrouw meer
verdient redelijk klein zijn en dat er ook situaties zullen zijn
waarbij de man het juist fijn vindt dat de vrouw geëmancipeerd is. Veel mannen vinden het wel degelijk prettig als
er meer gelijkheid optreedt tussen mannen en vrouwen
en de taken gelijker zijn verdeeld. Daarnaast heeft de
samenleving zeker baat bij de toenemende vrouwelijke
emancipatie aangezien er simpelweg een extra economische inkomstenbron bij komt als de vrouw meer gaat
werken.’ ANS
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aan tafel

Vlnr: Maarten, Lars, Niels, Bradley, Jan, Yannick, Rutger, Milan, Daan, William, Jasper, Wiebe

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: herendispuut w.i.n.g.

Voordat de heren van Carolusdispuut W.I.N.G. gaan zuipen
op de sociëteit, moet er een bodempje worden gelegd.
Daan (18), eerstejaars Rechten, haalt een meter bier uit
de borrelruimte van het dispuutshuis De Staete en brengt
deze naar de keuken. Het gerstenat vindt gretig aftrek onder de chefkoks, uiteraard allen sjaars. De dispuutsmannen
lijken echter laffe borrelaars. ‘We moeten wel beter doordrinken, anders bederft het bier in het fust’, zegt Daan.
Wiebe (19), ook eerstejaars Rechten, relativeert: ‘Het fust
levert toch meer statiegeld op dan het bier heeft gekost.’
Wanneer Daan even niet oplet, gooit Wiebe een bouillonblokje in zijn biertje. ‘Adtje bouillon’ roept Wiebe, de
mannen schreeuwen ‘vo’ en Daan drinkt. Ondertussen lijkt
kat Roland (2) zich prima te vermaken met restjes eten.
Niels (23), vierdejaars student Bedrijfseconomie, komt ook
even een kijkje nemen: ‘Ons buurmeisje is verhuisd omdat
Roland de meeste muizen naar haar huis wegjoeg.’

In de borrelruimte heeft de rest zich verzameld aan
een statafel. Alle jaargangen vermaken zich hier onder
het genot van bier en ‘happen’ die de koks af en toe
komen brengen. Jasper (21), eerstejaars Economie &
Bedrijfseconomie, is al langer lid van het dispuut. ‘Ik heb
gisteren maar een paar uur geslapen’, zegt hij gapend.
‘Ben je lekker aan het roesjeren?’, vraagt derdejaars
student Marketing William (22). ‘Roesjeren is doorgaan
met opeenvolgende katers’, legt William uit. Het dispuut
kent nog meer vreemde woorden en gewoontes. Wie
een meisje meeneemt naar zijn kamer moet als ‘tol’ een
fles port afdragen, die drank vormt de basis voor een terugkerende zuipavond. Als Wiebe met het hoofdgerecht
binnenkomt, gooit William het direct de lucht in. ‘Blijft het
gerecht plakken aan het plafond, dan is het goed’, zegt
hij. De risotto blijft kleven en voegt zich bij al het andere
ooit geslaagde, maar nu vergane voedsel.
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boodschappenlijstje (4 personen)

Voorgerechten
Bruschetta’s: Rooster sneetjes stokbrood in een oven. Snijd de tomaat,
ui en basilicum en voeg deze aan het
brood toe als topping.
Bladerdeeghapjes: Rol bladerdeeg uit,
leg gesneden chorizo en spek in het
midden. Vouw het deeg dicht. Daarna
ongeveer 10 minuten in de oven opwarmen tot het bladerdeeg goudbruin
is geworden.
Tosti’s: Stop casinobrood met brie, honing en walnoten in een tosti-ijzer.

Voorgerechten: Een stokbrood, vier tomaten,
twee uien, basilicum, een pakje bladerdeeg, 75
gram chorizo, 75 gram spek, een brie, honing
en enkele walnoten.
Hoofdgerecht: 300 gram risottorijst, 750 ml
(groente)bouillon, twee paprika’s, 100 gram
chorizo, 300 gram kip.

Hoofdgerecht
Breng bouillon aan de kook. Pak een
koekenpan, bak de chorizo tot deze
krokant is en gooi de gesneden paprika erbij. Voeg hierna de risotto toe en
daarna de hete bouillon. Bereid ondertussen in een andere pan de stukjes
kip. Dien op met kruiden naar eigen
smaak.

GROEPSFOTO

smaak

De heren van W.I.N.G. hebben hun beste kleren uit de kast
getrokken voor de groepsfoto. Jasje-dasje poseren de
dispuutsballen voor hun huis. Hiermee zullen ze de originaliteitsprijs niet winnen, aangezien het driedelig pak vast
onderdeel van de garderobe van menig corpslid is. Wel
scoren de bewoners punten met interessante voorwerpen,
meegenomen uit hun kamers. Zo heeft Daan de beruchte
koevoet vast, weet Wiebe te imponeren met een hakbijl en
staat Niels met een doodshoofdsceptor op de foto. Zelfs
levende slangen mogen niet ontbreken. Huiskat Roland
ontbreekt, waarschijnlijk is hij muizen jagen.

Het was deze dispuutsavond de beurt aan de aspirantleden om te koken. Allereerst worden simpele maar
smakelijke bruschetta’s geserveerd. Dit zorgt ervoor
dat het hoge zuiptempo bij te benen is. Daarna komen
bladerdeeghapjes met chorizo en spek uit de oven. Het
hoofdgerecht bestaat uit risotto met paprika, chorizo en
kip. ‘Geen wijn in de risotto?’, merkt Jasper op. Het ontbreken van wijn is inderdaad een minpunt. Ook bereiden
de chefkoks een vegetarische versie, die gek genoeg
alleen bestaat uit risotto. ‘Incapabele sjaarzen’, verzucht
Niels. De risotto vult wel goed en vormt met de ‘happen’
een goede basis voor een avondje bier tanken.
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CRYPTO

GELUK DWING JE AF, DE BAL IS ROND EN UITEINDELIJK IS HET TOCH GEWOON ELF TEGEN ELF. DEZE CRYPTO
BESTAAT ALLEEN MAAR UIT INKOPPERTJES EN IS DUS PRIMA TE DOEN.
1
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9
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12
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15

14
16

17
18

19

HORIZONTAAL
2. Eigendom van schorsen (3, 6), 6. 2718 gram (2), 7. Verlichting binnen een klinker (7), 9. Spreek uit: paper (2), 12. Anders de foyer doen
(9), 14. Nazi’s zouden met wat fut erin wel scoren (5), 15. Rensenbrink en Wijnstekers faalden samen in de finale (6), 16. O ja: koeien (3),
18. Zegen de tijd (8), 19. Volgens Romeinen is hij Ali (4).
VERTICAAL
1. Achter de fluitgod wordt pijnlijke truc (5), 3. Afgekeurd vanwege een andere vorm van builenpest (10), 4. Plus studiepunt (3), 5. Is week
B dan in juli? (2), 8. Bejubel een dergelijke zienswijze (10), 9. Zintuiglijke vereniging (5), 10. Kastbot in een klank (7), 11. Spreekt rommelig
Engels (5), 13. Ik heb reeds schrijfgerei, bedankt! (7), 17. Afhankelijke variabele in je vagina (4).

ANTWOORDEN VAN DE april-CRYPTO
HORIZONTAAL: 2. THE MATRIX, 6. TITANIC, 9. GULDEN, 10. HAPPY HARDCORE, 12. FLIPPO, 16. PAMELA ANDERSON, 17. PEARL JAM, 18. JURASSIC PARK.
VERTICAAL: 1. E.T., 3. HIPHOP, 4. MC HAMMER, 5. RAP, 7. TLC, 8. NIRVANA, 9. GABBER, 11. RAVE, 12.
FURBY, 13. PAARS, 14. SLASH, 15. OASIS.
Huib Kouwenhoven is de winnaar van de mei-crypto. Deze maand geeft ANS
een Oranje-prijzenpakket weg. Loeffen Carnavalskleding & feestartikelen in
Wijchen biedt een verzameling Oranje-artikelen aan waarmee je het Nederlands
elftal naar de WK-finale kunt schreeuwen.
Wil jij kans maken op deze aanmoedigingsprijs? Mail dan voor 10 juni je oplossingen naar redactie@ans-online.nl.

www.ans-online.nl. Tekst: De redactie / colofon
P. 32

Tekst: Michiel van Lokven en Marit Willemsen
Foto: Alix van Lanen/ Illustraties: Mark Vlek de Coningh

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: Gijs (18), eerstejaars Geografie, Planologie
en Milieu en fervent festivalganger.
Vanwaar de voorliefde voor festivals?
‘Het begon allemaal toen ik 16 was. Veel vrienden
gingen naar Lloret de Mar of Renesse. Die zuipvakanties
zijn niet echt mijn pakkie-an. Ik ben na lang twijfelen overgehaald om een dag naar Pinkpop te gaan, waar ik verliefd ben
geworden op de goede sfeer. Tegenwoordig zijn vooral buitenlandse festivals mijn favoriet, daar zijn minder strikte regels.
Over geluidsoverlast op de camping doen ze bijvoorbeeld
niet moeilijk. Terecht, vind ik. Wie ‘s nachts wil slapen, moet niet
naar een festival gaan. Het Duitse festival Melt vond ik het beste
feestje. Het terrein bevond zich bij een oude afgraving aan een
meer en er waren special effects met vuurkanonnen. We gingen
op het strand bij zonsopgang helemaal uit ons dak op techno.’
Wat was je ergste festivalnachtmerrie?
‘Ooit ben ik naar het festival All We Want in
Goch geweest, toen het voor het eerst werd georgani-

seerd. Dat was echt slecht geregeld. Vier dagen lang stond
er voor vierduizend mensen één waterkraan en waren er
maar een paar Dixies beschikbaar, die een enkele keer
werden verschoond. Na er een keer een blik op te hebben
geworpen, ben ik er niet meer heen gegaan. Het was echt
heel erg. Mannen konden gelukkig plassen in de pisbakken, de rest heb ik opgehouden en ik ben op mijn werk in
de buurt gaan douchen.’
Hoe ga jij helemaal los bij je favoriete artiest?
‘Bij mijn favoriete artiest wil ik per se vooraan staan, ik
werk me dan wel door de menigte. Tijdens technofeestjes is het helemaal niet te druk of te lawaaierig vlakbij het podium zoals veel mensen denken, dan kan ik makkelijk met mijn
hele groep vooraan staan. Als ik een plekje heb bemachtigd, wil
ik helemaal losgaan. Ik ben niet iemand die met een biertje aan
de kant gaat staan kijken. Ook zonder pillen kan ik makkelijk tot
7 uur ‘s ochtends doorfeesten als de muziek goed is. Behalve
wiet gebruik ik namelijk geen drugs, eigenlijk ben ik heel braaf.
Vanaf mijn vijftiende ga ik naar Doornroosje en daar heb ik mezelf aangewend zonder harddrugs tot in de vroege uurtjes op te
blijven. Ik zou het trouwens nooit uitsluiten, misschien wil ik in
de toekomst wel eens iets anders dan wiet proberen.’ ANS

