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Het is 2113, een student loopt over de campus. Overal waar 
hij komt draaien de hoofden. Mensen gniffelen, wijzen en 
staren. ‘Draagt hij nou een spijkerbroek?’, fluistert een meisje 
tegen haar vriendinnen. Bij betreden van de collegezaal vraagt 
een studiegenoot of hij zijn antieke regenjas mag aanraken. 
‘Die ken ik alleen van oude foto’s.’ ‘Dat klopt’, antwoordt 
de jongen trots. ‘Ik leef zoals de mensen een eeuw geleden 
deden.’ 

Het college gaat vandaag over het effect van het eeuwige 
leven op de economie. ‘Mensen sparen nu meer’, vertelt de 
leraar. Als hij naar de andere kant van de zaal loopt, weer-
galmen zijn metalen klanken door de zaal. ‘Ik wilde jullie iets 
aanwijzen, maar mijn arm hapert. Mijn excuses, na dit college 
ga ik direct langs de technische dienst.’

Studeren was honderd jaar geleden nog vele malen beter, dat 
alleen al is reden genoeg om terug te verlangen naar de vroe-
gere jaren. In 2013 werd in Leiden het BSA in het tweede 
jaar ingevoerd, sindsdien is de verschoolsing alleen maar 
toegenomen.  Huiswerkcontrole, mentorklassen en nablijfuren 
voor laatkomers zijn inmiddels heel normaal. 

De zoemer gaat. De student in spijkerbroek bliept zijn vliegen-
de auto op. ‘Met een fiets kom je tegenwoordig nergens 
meer.’ Aangekomen in zijn kamer ploft hij neer op zijn bank. 
Zijn nostalgische flatscreen gaat met een druk op de knop 
aan en de ouderwetse scifi-film I am Legend verschijnt op 
het scherm. Gelukkig is van dat toekomstbeeld niets waar 
geworden.

De hoofdredactie
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NIET ANS
ANS HApErDE
Ja, onze website hapert af en toe. Nee, het is niet de 
schuld van onze nieuwe webredacteur die graag 
naar Dries Roelvink luistert, maar wel die van de vele 
bezoekers die de muzieksmaak van de afgelopen 
redacties wilden bekijken. Het archief moest offline. 
Beetje bij beetje komt het prachtige archief weer in 
losse berichten online, zodat jullie er van kunnen 
blijven genieten. ANS luistert is immers een mooie we-
kelijkse tipgever voor wanneer je geen idee hebt wat 
te luisteren en benieuwd bent naar de mensen achter 
ANS. In de toekomst zal er weer mooie muziek op een 
niet-haperende website te luisteren zijn. 

HOpElOOSjES
Onze statistieken wijzen uit dat mensen graag nieuws 
over ‘ziek worden na het eten van ontgroeningsmaaltij-
den’ lezen. Dat onze website opvallend goed werd ge-
vonden door sjaarzen die op zoek waren naar ‘ontgroe-
ning carolus magnus’ en ‘ovum novum ontgroening’ 
verbaast ons dan ook niets. Dat iedereen de Nijmeegse 
ontgroeningen heeft overleefd is geen nieuws, dat blijkt 
namelijk uit het feit dat wij er niets over schreven. ANS

Op de hoogte blijven van al het studentennieuws?
Check dan www.ans-online.nl, volg ons op twitter 
of like de ANS-pagina op Facebook.
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Afwezigheid
Een actueel interview met de technisch directeur van 
NEC, dat leek ons nog eens een leuk idee voor de intro-
ANS. Helaas, de ANS was nog niet van de persen gerold of 
Aalbers was uit zijn functie gestapt vanwege een burn-out. 
Zijn vervanger hield flink huis en ontsloeg direct trainer Alex 
Pastoor. We hadden het artikel beter nu kunnen plaatsen, 
want toen dit vieze klusje was geklaard keerde Aalbers 
weer fris en fruitig terug.   

leiden past aan
De woordvoerder van de Universiteit Leiden was niet zo blij 
met onze kritische blik op hun BSA-systeem. Unieke studies 
zouden worden uitgesloten. Toch geldt deze regeling voor 
Islamstudies, een opleiding die volgens de website van 
de universiteit de enige is in haar soort.  Als wij het artikel 
voor inzage opsturen luidt de respons: ‘de bewuste zin over 
islamstudies staat niet op onze website, althans ik heb het 
niet kunnen vinden.’ De toevoeging ‘deze teksten worden 
overigens voortdurend door ons webteam aangepast’ doen 
onze alarmbellen rinkelen. En inderdaad, als wij de pagina 
verversen verdwijnt de betreffende tekst als sneeuw voor de 
zon. Sorry mevrouw de woordvoerder, maar wij zijn niet op 
ons achterhoofd gevallen. Benieuwd naar wat er wel op de 
website stond? Kijk dan op de volgende bladzijde.

Eureka
Vol enthousiasme haalde onze hoofdredacteur de zes 
alfa’s en een verloren tandheelkundige in de redactie over 
een RU-wetenschapper te interviewen over zijn nieuwe 
natuurkundige theorie. Een paar dagen later zat zij met haar 
handen in het krullerige haar. Einsteins relativiteitstheorie, 
deeltjes en ruimtetijden bleken toch wel erg pittige stof voor 
een politicologe. De eindredactie kladde de eerste versie 
van het interview vol met teksten als ‘HUH?!’, ‘Ik snap er 
niets van’ en ‘Wat is nou een ruimtetijd?’. Na veel jip-en-
janneketaal en energiedrank jubelde de eindredactie om 6 
uur ‘s ochtends, na een helse deadlinenacht, eindelijk dat zij 
het snapte. ‘Weer iets geleerd.’ ANS
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hAASTIgE 
SpOEd...
De Universiteit Leiden heeft een bindend studieadvies (BSA) in het tweede jaar 

ingevoerd. Studenten kunnen nu na het behalen van de propedeuse alsnog 
van hun studie worden gestuurd. Wordt deze maatregel een duwtje of een steek 

in de rug van de student?

Wie dit jaar een studie is begonnen aan de Universiteit 
Leiden moet zich een jaar langer bewijzen dan studenten 
elders in Nederland. Sinds het begin van dit collegejaar 
experimenteert de onderwijsinstelling met een bindend 
studieadvies in het tweede studiejaar. ‘Het is in het belang 
van de student om sneller af te studeren’, stelt Caroline 
van Overbeeke, woordvoerder van de universiteit. ‘De 
maatregel houdt studenten in een actieve houding en 
voorkomt financiële moeilijkheden.’ Behalve de Universiteit 
Leiden maken ook het University College Amsterdam en 
de Gerrit Rietveld Academie gebruik van de mogelijkheid 
tot experimenteren die onderwijsminister Jet Bussemaker 
biedt. Nieuwe voltijdstudenten dienen in hun eerste jaar 
45 studiepunten (EC) te behalen. Binnen twee jaar moeten 
de propedeuse en een totaal van 90 EC binnen zijn. De 
nieuwe regeling zal ongetwijfeld haar doel bereiken en 
voor een hoger rendement zorgen, maar moet dat wel het 
uiteindelijke doel zijn? Is het aan een universiteit om voor 
haar studenten te bepalen hoe zij hun studie inrichten?

Verschoolsing of ontplooiing 
Een ideale universitaire student zou kritisch, zelfstandig, 
verantwoordelijk, breed geïnteresseerd en intrinsiek 
gemotiveerd moeten zijn. Een universiteit zou de ontwik-
keling van deze eigenschappen moeten faciliteren. Met 
haar experiment lijkt Bussemaker deze zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid echter niet serieus te nemen. Van 
de huidige student kan worden verwacht dat deze goed in 
staat is voor zichzelf te beslissen wat van belang is: studie-
tempo of studieresultaten, financiën of extra activiteiten. De 
ingevoerde maatregelen lijken voor een verschoolsing te 
zorgen die studenten als op een lopende band door hun 
studie voert. 
Volgens Van Overbeeke is hier geen sprake van. ‘Het doel 
is niet om studenten met dikke brillen en hun neus in de 
boeken door hun studententijd heen te jagen.’ De woord-
voerder meent dat er genoeg tijd is om naast het behalen 

van de vereiste studiepunten een nevenfunctie te onderne-
men, ervan uitgaande dat in het eerste jaar de propedeuse 
is behaald. 
De wisselwerking tussen studie en een bestuursfunctie 
is lastig. Vaak is er sprake van overlappende roosters 
met verplichte colleges en belangrijke vergaderingen. 
Mohammed Mohandis, PvdA-kamerlid en tijdens zijn 
studententijd fervent bestuurder, benadrukt het belang van 
extracurriculaire activiteiten voor een betere positie op de 
arbeidsmarkt. Onderzoek van de Landelijke Kamer van 
Verenigingen (LKvV) bevestigt dit: ‘Sollicitanten met derge-
lijke ervaring zijn zelfbewuster over hun capaciteiten. Op 
deze manier kan de werkgever een duidelijk beeld van de 
sollicitant vormen.’
Studentbestuurders die bang zijn in tijdsnood te komen 
door de ingevoerde maatregelen kunnen worden vrij-
gesteld van deelname aan het experiment. Het is echter 
onduidelijk voor welke activiteiten dit mogelijk is en wat 
de minimale tijdsinvestering moet zijn om in aanmerking 
te komen voor een dergelijke vrijstelling. Door deze 
onduidelijkheden kan de regel erg breed worden geïnter-
preteerd. Volgens student Bestuurskunde Marc Hogenhuis, 
tevens lid van de Universiteitsraad van Leiden, is deze 
uitzonderingsregeling mede het gevolg van felle discus-
sies in de raad. Hij zegt toe te zullen zien op correcte 
implementatie van het plan. Mohandis benadrukt dat het 
hier gaat om een experiment: ‘We moeten zorgen dat het 
geen glijdende schaal wordt, er moet een eindpunt zijn. 
Daarnaast wil ik een goede en objectieve evaluatie van 
het hele project zien, voordat al dan niet wordt besloten tot 
algehele invoering.’ 

Unieke studies
Wanneer studenten na twee jaar een negatief studieadvies 
ontvangen, hebben zij het recht een vergelijkbare studie 
aan een andere onderwijsinstelling te starten. Dat is echter 
niet mogelijk wanneer zij een studie doen die aan geen 
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BArmHArt

Men zou uren in de week kunnen besteden aan het 
kijken uit een studeerkamerraam. Deze schrijver 
alleszins. Zo ook op deze herfstdag der herfstda-
gen, die wordt gekenmerkt door bruingebladerde 
bomen en winden die van een woeste zee lijken te 
komen. Door dat raam te zien: alle gebouwen waar 
ik normaal ook op uitkijk en twee mannen. Bij nadere 
inspectie blijken het er drie te zijn, waarvan er eentje 
continu in en uit een leegstaand winkelpand holt. Ik 
loop naar beneden om te kijken wat er mogelijk kan 
zijn, en zie daar: ‘HIER VESTIGT ZICH DE STADS-
BAKKERIJ’. 
Een stadsbakkerij. In mijn straat. Romantische dro-
men komen omhoog, dromen van in Zuid-Frankrijk 
wonen en iedere dag vers brood halen in je eigen 
straat. Eigenlijk kon ik dat nu ook al (een andere 
bakker ligt drie minuten verderop), maar een combi-
natie van totale luiheid en het Nederlandse klimaat 
stond tussen droom en daad. 
En nu ook nog een knal. Ik schrik, kijk op en zie dat 
een kindje op de step de wind niet heeft kunnen 
weerstaan.  Het doet me denken aan mijn kindertijd. 
Ik moet een jaar of drie zijn geweest en zat ach-
terop bij mijn moeder op een kinderzitje. Terwijl mijn 
moeder de fiets even neerzet om de deur open te 
maken, zie ik het onzichtbare aankomen. De wind 
duwt de fiets, en daarmee mij – totaal vastgesnoerd 
in het zitje – tegen de grond. Ik kan me er weinig van 
herinneren, maar weet wel dat het tot mijn tiende 
levensjaar duurde voor ik weer op een fiets stapte. 
De geschiedenis van een klein gebrek.
Ik spoed me naar huis om dit te vertellen tegen mijn 
vriendin. Enthousiast begin ik over de bakker, en 
daarna vertel ik ook maar direct over mijn moeder, 
de fiets en de val. ‘Wat lief’, is de besliste reactie. 
Volgens mij is dit wat de liefde vermag. Iets horen dat 
duidelijk vol zit met zieligheid, verdriet en dommig-
heid, en dat dan lief noemen. Wat ons brengt bij de 
moraal: mevrouw Barmhart en ik zijn deze maand 
twee jaar bij elkaar. Als de bakker doorwerkt, is er 
taart. Omdat sommige dingen mooier zijn dan wonen 
in Zuid-Frankrijk.

enkele universiteit op dezelfde manier wordt aangeboden. 
Mohandis diende onlangs een motie in waarmee deze 
zogenaamde unica worden uitgesloten van deelname 
en de betreffende studenten worden beschermd tegen 
het experiment. Na een bezoekje aan de website van de 
Leidse universiteit blijkt echter dat niet alle unieke studies 
zijn uitgesloten, Islamstudies is volgens de site bijvoor-
beeld ‘uniek in Nederland en West-Europa: nergens 
anders is het mogelijk om alle stromingen van de islam 
binnen één universitaire opleiding te bestuderen.’ Zo wor-
den meer studies trots aangeprezen, bovendien hebben 
ze unieke registratienummers in het officiële register van 
opleidingen (CROHO). Volgens Van Overbeeke bestaan 
er voor studenten die niet aan de BSA-eis voldoen wel 
degelijk alternatieven en voldoet Leiden daarom aan de 
voorwaarden die Bussemaker stelt. ‘Als dit toch niet het 
geval is, respecteert de instelling de Tweede Kamer niet’, 
aldus Mohandis.

Onze toekomst
De Nijmeegse student hoeft voorlopig niet te vrezen voor 
de regeling. Hier geldt pas sinds september 2011 een 
BSA in het eerste jaar van de bachelor. Dat is voor de RU 
genoeg reden om voorlopig de resultaten nog even af te 
wachten. ‘De Radboud Universiteit heeft geen concrete 
plannen om het BSA in te voeren in het tweede en derde 
studiejaar’, zegt Martijn Gerritsen, woordvoerder van de 
RU. ‘We vinden het wel een interessant experiment en 
volgen de ontwikkelingen bij andere universiteiten.’ 

Een pure rendementsmaatregel als deze past niet in het 
beeld van de ideale universiteit. Als financiële en politieke 
drijfveren wegvallen, verdwijnen tevens de belangrijkste 
redenen voor de proef; idealistische argumenten zijn er 
nauwelijks. Voor de Leidse proefkonijnen is het misschien 
te laat, maar laten we voor de rest van de studenten hopen 
dat het bij een experiment blijft. ANS
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ANSjES
Een Ansje mag maximaal 35 woorden bevatten en kost 5 

euro voor studenten en 10 euro voor externen. De waar-

de van de aangeboden goederen mag de 900 euro niet 

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

Ook altijd (te) druk en vaak gestresst? Volg de Kip Met 

Kop training voor een relaxter leven! Kom kijken op 5 

of 12 oktober in Nijmegen, eerste bijeenkomst gratis en 

vrijblijvend. Meer info: www.kipmetkop.nl

Zin in een muzikale uitdaging? Het Noviomagum Wind 

Orchestra zoekt gevorderde muzikanten. Kom kijken/

meespelen tijdens de repetitie op maandag om 19.45, 

Kopseweg 7 Nijmegen. Meer informatie: www.nmwo.nl 

of info@nmwo.nl
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De docent van vandaag staat erom bekend haar feministische opvattingen niet 
onder stoelen of banken te steken. Hevig oplaaiende discussies met vooral de 
mannelijke studenten zijn vaak het gevolg. Vandaag blijft het echter rustig, wat 
wellicht te wijten is aan het lage testosterongehalte in de zaal: het leeuwendeel 
van het publiek is vrouw.
‘As a woman I have no country, my country is the whole world’, citeert Liedeke 
Plate een van de vele feministische schrijfsters die in dit college aan de lopen-
de band voorbij komen. Onderwerp van vandaag is feministisch standpunt-
denken, de geschiedenis vanuit het oogpunt van de vrouwelijke minderheid. 
‘We spreken ook wel van herstory in plaats van history’, stelt Plate, wat leidt tot 
rollende ogen en gegrinnik bij de mannen.
De theorie wordt op een nogal droge manier beschreven. Plate verandert snel 
van onderwerp en spreekt niet al te hard. Desondanks lijkt het publiek de 
aandacht erbij te houden. Iedereen pent of tikt gretig mee, op een enkeling na 
die het bijhouden van haar Tumblr-blog prefereert boven de literaire uiteen-
zettingen.
Een van de weinige opgewekte onderbrekingen omvat de verwarring over 
het jaar waarin we leven: ‘tegenwoordig is het 1913, uh 2013’. Plate kan er zelf 
hartelijk om lachen en de zaal lacht – bij gebrek aan beter – mee.
‘Wat is interseksualiteit ook alweer?’ vraagt een studente op de eerste rij. Voor 
Plate is dit aanleiding tot kritische zelfreflectie. ‘Als je dat niet snapt, heb ik het 
wel heel slecht uitgelegd!’ Wellicht bang om de enige vragensteller te hebben 
afgeschrikt benadert de docent haar in de pauze nog even met de bemoedi-
gende woorden: ‘Blijf gewoon vragen.’
In de tweede helft wordt het boek The Help op interessante en actuele wijze 
besproken, waarbij het eerdere eenrichtingsverkeer plaatsmaakt voor meer 
interactie. Al dat gepraat over vrouwen begint een paar mannelijke studen-
ten, die zich strategisch achterin hebben verschanst, te vervelen. Voorzichtig 
beginnen ze een onderonsje dat meteen op strenge wijze wordt afgekapt met 
een ‘Blijven jullie er ook even bij?’.
Terwijl iedereen tegen half één luidruchtig zijn spullen inpakt, besluit de do-
cent dat ze nog iets kwijt wil over de aankomende collegeopdracht. De sessie 
eindigt uiteindelijk in een chaos van mensen die het resultaat voor al inge-
leverde opdrachten komen ophalen. ‘Ik wist niet eens dat dit voor een cijfer 
was!’, roept een student verbaasd uit.

Het laatste Oordeel der Studenten
‘Plate heeft veel kennis van zaken, maar verdrinkt studenten in een zee van 
loze weetjes en bevindingen’, oordeelt een aanwezige. De meeste studenten 
noemen de besproken onderwerpen interessant en actueel, maar vinden dat 
de docent te veel van de hak op de tak springt. Ook is het publiek van mening 
dat ze wel iets harder mag praten. Aan haar enthousiasme en passie voor het 
vak ontbreekt het in ieder geval niet. Dit vertaalt zich helaas weleens in een ‘te 
opdringerige bewoording’. Vooral de mannen storen zich aan haar feministi-
sche uitlatingen, die een enkeling typeert als ‘positieve discriminatie’. ANS

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.

StuDie: 
Algemene Cultuurwetenschappen

College: 
Gender en de kunsten, 11 september, 
10.45-12.30 uur, TvA 1.00.2

DoCent: 
Dr. L. Plate

uitStraling: 
Vriendelijke feministe

Publiek: 
Vrouwen, vrouwen en wat verdwaalde 
mannen

inhouD: 
Idem

EindcijfEr: 
6
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dRIEdubbEl 
EINSTEIN
Einstein zette in 1916 de natuurkunde op haar kop 
met zijn idee van ruimtetijd. Nu, bijna honderd 
jaar later, komt RU-wetenschapper Walter 
van Suijlekom met een baanbrekende 
aanvulling op Einsteins werk, die ingrijpend 
kan zijn voor de manier waarop wij de wereld zien.
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Als de voorspellingen van RU-wetenschapper Walter van 
Suijlekom (35) en zijn buitenlandse collega’s kloppen, 
is dit baanbrekend. De wereld steekt dan natuurkundig 
anders in elkaar dan werd gedacht. Neem de ANS die je 
nu in je handen hebt. Als je één punt op het papier neemt 
en dit onder hoge energie inzoomt, neem je niet langer 
één maar drie punten waar. Dit komt omdat de ruimtetijd 
zoals Einstein deze bijna honderd jaar geleden bedacht 
niet uit één maar uit drie lagen bestaat. Dat stelt Van Suij-
lekom in zijn nieuwe theorie. 
Genoeg reden voor ANS om de RU-wetenschapper op 
te zoeken in zijn kantoor in het Huygensgebouw, waar 
hij zich als  mathematisch fysicus bezighoudt met de 
wiskunde achter natuurkundige wetten. 
Momenteel heeft Van Suijlekom zich vastgebeten in 
Einsteins ruimtetijd. Hierin beschouwt de beroemde 
grijsaart ruimte en tijd als één geheel. Het model bestaat 
daarom uit vier dimensies: diepte, breedte, hoogte en tijd. 
Van Suijlekom stelt nu dat er niet één, maar drie van deze 
ruimtetijden naast elkaar bestaan.
 
Verwerpt u hiermee Einsteins theorie? 
‘Nee, mijn visie is een aanvulling. Einstein kwam met het 
idee van gekromde ruimtetijd om zwaartekracht in een 
model in te bouwen. Dat dit hem is gelukt is al waanzin-
nig.  
‘Naast zwaartekracht bestaan er nog drie natuurkrachten: 
elektromagnetische kracht en zwakke en sterke kern-
kracht. Deze werden in Einsteins model niet beschreven. 

Met mijn theorie neem ik deze krachten nu op in het 
model door te stellen dat voor iedere kracht een eigen 
ruimtetijd bestaat. Oftewel: de ruimtetijd bestaat uit drie 
lagen.’ 

Drie ruimtetijden, betekent dat ook drie parallelle 
werelden? 
‘In zekere zin wel, al zullen wij als mens nooit iets van die 
parallelle werelden merken. Dit is een fysisch model dat 
de werkelijkheid beschrijft. De drie lagen zitten heel dicht 
op elkaar. Als mens kunnen wij deze niet onderscheiden, 
onze atomen zijn te vet om van de ene naar de andere 
laag te springen. 
‘Alleen heel fijne deeltjes kunnen zich tussen de lagen 
bewegen. Het Higgsdeeltje is zo’n fijn deeltje en is in 
staat te verspringen tussen de lagen van de zwakke 
kernkracht en de elektromagnetische kracht. Dit betekent 
dat als je met behulp van een deeltjesversneller heel ver 
inzoomt op een punt, je op een gegeven moment niet één 
maar twee puntjes ziet. Dit komt omdat het Higgs de twee 
lagen kan onderscheiden.’

Het inmiddels beroemde Higgsdeeltje is alleen onder 
grote energie zichtbaar. Vorig jaar namen wetenschap-
pers in Genève met gebruik van een reusachtige 
deeltjesversneller eindelijk iets waar wat verdomd veel 
op dat langverwachte deeltje leek. Het gevonden partikel 
bleek echter lichter dan voorspeld. Dit doet sommige 
wetenschappers vermoeden dat er een nog onontdekt 
zwaarder deeltje bestaat dat pas onder nog hogere ener-
gie zichtbaar is, het zogenoemde sigmadeeltje. 
Dit sigmadeeltje vormt een belangrijk onderdeel van 
Van Suijlekoms theorie. ‘Het heeft de eigenschappen om 
te verspringen van de elektromagnetische kracht naar 
de laag van sterke kernkracht, die laatste laag kan door 
het Higgs niet worden bereikt.’ Zo kan het sigmadeeltje, 
als wij het zouden zien, het derde punt blootleggen bij 
inzoomen op deze pagina.

Niet alle wetenschappers zijn overtuigd van het 
bestaan van het sigmadeeltje en zien het als een 
makkelijke manier om een gat in de theorie op te 
vullen. Is dit terecht? 
‘Ik vind het juist het sterkste punt van mijn model. De the-
orie doet nu namelijk een voorspelling. Ik heb nu aan de 
hand van meetkunde beredeneerd dat dit deeltje er moet 
zijn. 
‘Vóór mij voorspelden fysici al het bestaan van het 
deeltje, maar in de natuurkunde kun je nagenoeg alles 
opschrijven wat aan bepaalde mooie eigenschappen 
voldoet.’

Interview Walter van Suijlekom Tekst: Kiki Kolman/ Foto: Mirte ten Broek/Illustratie: Luuk van Rangelrooij 
P. 10

‘Onze atomen zijn te vet om 
van de ene naar de andere laag 

te springen.’ 
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Er kan nu dus worden geconcludeerd dat het sig-
madeeltje bestaat? 
‘Wiskundig gezien wel. Fysisch gezien is er natuurlijk 
maar één manier om aan te tonen dat iets klopt en dat is 
door middel van het experiment. 
‘Op aarde zul je het sigmadeeltje echter nooit vinden, 
omdat er te veel energie nodig is om het waar te nemen. 
Je zou dan een ongelofelijk grote deeltjesversneller 
moeten bouwen, maar dat ding in Genève was al zo duur. 
Gelukkig hebben we de sterrenkunde. In het heelal zijn 
hopelijk wel de benodigde hoge energieën te vinden. 
Door processen daar te observeren kunnen we wellicht 
het sigmadeeltje waarnemen.’

Van Suijlekom rondde zijn moeilijke, wiskundige be-
rekening af tijdens een bezoek aan Bures-sur-Yvette, 
een dorpje nabij Parijs. Hier had hij in cafés een aantal 
ontmoetingen met de inmiddels 66 jaar oude wiskundige 
Alain Connes. Geïnspireerd door zijn aanwezigheid wist 
hij een abstracte getallenbrij om te zetten tot een voor-
spelling over de natuurkundige werkelijkheid. ‘Dat zijn de 
mooiste momenten, als je theorie helemaal sluitend blijkt. 
We waren allebei weer als schooljongens die enthousiast 
voor een bord stonden te juichen dat alles klopte.’

Stonden er de volgende dag hordes journalisten op 
de stoep? 
‘Nee, er gaat een hele tijd overheen voordat zoiets is ge-
publiceerd en bovendien wordt dit maar door een kleine 
groep gelezen. Uiteindelijk heb ik veel positieve reacties 
gekregen en ik heb inmiddels ook wat journalisten van 
populairdere media gesproken.’ 
‘Opvallend is dat ik van natuurkundigen vaak reacties 
krijg als “waarom kennen wij deze theorie niet? Dit zegt 
iets over ons vakgebied!”. Er schort veel aan de commu-
nicatie tussen de wiskunde en de natuurkunde.’ 

Een deel van de natuurkundigen is bovendien scep-
tisch en betwist het bestaan van drie ruimtetijden. 
Waar komt dit wantrouwen vandaan? 
‘Fysici krijgen met deze informatie nogal wat op hun bord 
en daarbij sluit de taal die wij als wiskundigen spreken 
nog niet helemaal aan bij dat van hen. Waar zij voorspel-
lende modellen willen bouwen, houden wij ons meer 
bezig met de fundamenten van een theorie.  
‘Omdat vanuit mijn model wel voorspellingen gedaan 
kunnen worden, hoop ik die brug te slaan. Ik organiseer 
bijvoorbeeld een conferentie waar wiskundigen en na-
tuurkundigen zich samen over de problematiek van mijn 
theorie zullen buigen.’

Welke problemen brengt deze theorie dan met zich 
mee?
‘Mijn theorie maakt net als Einsteins ruimtetijd onderdeel 
uit van de klassieke zwaartekrachttheorie. Een van de 
grootste problemen in mijn vakgebied is dat deze ideeën 
haaks staan op de beginselen van de kwantummecha-
nica.’

Kwantummechanica stelt dat in de kleinste deeltjes van 
materie geheel andere natuurwetten gelden dan in de rest 
van de ruimte. ‘Dit vormt een probleem als je bijvoorbeeld 
kijkt naar zwarte gaten. Een zwart gat is in feite één punt 
en dus gelden hier de wetten van de kwantummechanica. 
Tegelijkertijd heeft dit punt heel veel zwaartekracht en dus 
moeten ook onze theorieën van toepassing zijn. Deze twee 
spreken elkaar echter tegen.’ Al sinds het ontstaan van beide 
theorieën in de jaren twintig breken wetenschappers hun 
hoofd over het rijmen van de twee, nog altijd zonder succes. 
Van Suijlekom: ‘Dit is eigenlijk een wiskundig probleem. Er 
ontbreekt nu een schakel. Omdat de wiskunde achter kwan-
tum zo moeilijk is, maar de theorie hier wel mee zal moeten 
stroken, moeten we ons daar eerst over buigen.’ ANS 

Het Higgsdeeltje kan verspringen tussen de laag van zwakke kernkracht en elektromagnetische kracht en het 
hypnothetische sigmadeeltje tussen de lagen van elektromagnetische kracht en sterke kernkracht
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Aliens die uit mensenbuiken scheuren en onsterfelijkheid voor de hele wereld, 
niets is te gek binnen het sciencefictiongenre. Draait het slechts om uit de 
hand gelopen fantasieën of biedt scifi ons een blik in de toekomst?
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Het ruimtereizen werd al op het witte doek getoond 
lang voordat de eerste shuttle door de atmosfeer werd 
geslingerd. Ook de maatschappelijke kritiek uit George 
Orwells 1984 bleek een voorspellende kracht te hebben. 
‘Big brother is watching you’ blijkt geen gekke gedachte 
wanneer je rustig door de stad slentert terwijl je continu 
de prangende blik van de stadscamera’s in je achter-
hoofd voelt branden. 
De geschiedenis van het sciencefictiongenre gaat ver 
terug. Het eerste verhaal waarin werd gerept over een 
reis naar de maan stamt uit 160 voor Christus. Nu blijkt 
dat veel scifi-films uit het verleden er niet ver naast zaten 
met hun wilde toekomstvoorspellingen. 
‘Sciencefiction is cultuur en weerspiegelt daarmee de 
huidige maatschappij’, aldus wetenschapsjournalist 
en sterrenkundige George van Hal. ‘Het laat zien hoe 
er wordt gedacht over de toekomst en zegt daarmee 
minstens zoveel over het hier en nu. Schrijvers laten zich 
inspireren door wetenschappers en andersom. Zo creëert 
sciencefiction soms voorspellingen die zichzelf waarma-
ken.’ Bieden de sciencefictionfilms van nu dan ook een 
kijk in de toekomst? ANS zet een paar bekende scifi-films 
op een rijtje en ontcijfert de wetenschap achter de fictie.

Ijzersterke knipoog 
Robots zijn een terugkerend thema binnen scifi. De film 
I, Robot is daar een bekend voorbeeld van. In deze film 
veranderen onschuldige huis-, tuin- en keukenrobots in 
een mum van tijd in menshatende moordmachines. De 
mechanische maatjes, met als taak de mens te bescher-
men, beschouwen ons ras als een gevaar voor zichzelf 
door criminaliteit en milieuvervuiling. Anneke Sme-
lik, hoogleraar Visuele Cultuur aan de RU, ontrafelt de 
metafoor: ‘Dit soort films wordt gemaakt om ons te laten 
nadenken over wat het betekent om mens te zijn. Die ro-
bots zijn humaner dan de mens, op deze manier worden 
er vraagtekens geplaatst bij onze normen, waarden en 
moraliteit.’ 
In haar boek Ik, Cyborg schrijft ze over de verschuivende 
relatie tussen mens en machine. ‘De grens tussen deze 
twee is aan het vervagen en technologie wordt steeds 
meer geïntegreerd in onszelf, denk maar aan zoiets 
simpels als een gehoorapparaat.’ Toch gelooft ze niet dat 
machines ooit tot leven zullen komen ‘Daarvoor is het 
leven en de emoties die daarbij horen te complex. In de 
films is dat wel de fantasie. In I, Robot knipoogt de robot 
Sonny aan het eind. Een knipoog betekent ironie, daar-
mee wordt de robot menselijk gemaakt.’
Django Mathijsen is naast robotdeskundige en weten-
schapper ook sciencefictionschrijver. Volgens hem is de 

angst dat robots ons zullen vervangen of aanvallen wel 
volkomen reëel. ‘Het doel van bijvoorbeeld de Robocup 
is om in 2050 met een robotelftal een menselijk voetbal-
team te verslaan. Robots zullen ons op lange termijn in 
alle specifieke taken voorbijstreven. Laten we hopen dat 
wanneer zij ons intelligentieniveau evenaren, ze ons niet 
behandelen zoals mensen in het verleden minder ver 
gevorderde beschavingen hebben behandeld.’

Ijzig en oneindig 
De film Mister Nobody volgt de laatste dagen uit het leven 
van Nemo Nobody, de laatste sterfelijke mens op aarde. 
De drang naar onsterfelijkheid is iets van alle tijden. In 
de oudheid hield men zich al bezig met drankjes die 
het eeuwige leven zouden garanderen, tegenwoordig 
richten wij onze aandacht op de medische wetenschap. 
In Amerika kun je al jaren tegen betaling worden ingevro-
ren, in de hoop dat de wetenschap in de toekomst zo ver 

vordert dat je weer ongeschonden kan worden ontdooid. 
Sciencefictionfilms spelen graag in op dit idee. Jammer 
genoeg is de kans dat het ontdooien van menselijke 
Iglosticks wetenschappelijk gezien ooit een succes wordt 
zeer klein, zo stelt George van Hal. ‘Er bestaan genoeg 
dieren die een winterslaap houden, hun stofwisseling ligt 
dan stil en wanneer het warmer wordt gaan ze weer vro-
lijk verder. Er zijn zelfs kleine oceaandieren bekend die 
überhaupt nooit een natuurlijke dood sterven. Ik betwijfel 
ten zeerste of dit ooit bij mensen kan worden bewerkstel-
ligd, simpelweg omdat wij niet zo zijn gebouwd. Het is 
een overschatting van de wetenschap om te denken dat 
wij de eigenschappen die die diertjes bezitten, kunstma-
tig kunnen fabriceren’.
De kans dat een van ons in de schoenen van Nemo zal 
komen te staan is dus niet groot. De vooruitgang in me-
dische wetenschap werpt echter wel zijn vruchten af, het 
oprekken van levens is al tijden aan de gang. Volgens Van 
Hal is het niet onrealistisch om te denken dat onze kinde-
ren op zijn minst 120 jaar oud zullen worden. 

Gorgelende Zombies
Meer en meer dodelijke ziektes worden getemd door de 
medische wetenschap, maar wanneer gaat het eens mis? 
Dit is de vraag die wordt opgeworpen door de populaire 

‘Technologie wordt steeds 
meer geïntegreerd in onszelf.’
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film I am Legend. In een poging kanker te genezen wordt 
het menselijk DNA aangetast. Het resultaat doet niet onder 
voor een ware zombieapocalyps waarin menig mens ein-
digt als gorgelende, rottende ondode.  
Volgens Smelik stelt sciencefiction relevante maatschap-
pelijke kwesties aan de kaak. Is dit ook hier het geval? 
Jawel, zo stelt Geneticus Robert Hofstra: ‘Gentherapie is 
zich steeds meer aan het ontwikkelen, maar het wordt nog 
niet op grote schaal toegepast. De belangrijkste reden 
daarvoor is dat het stukje DNA nog niet gericht in de 
erfelijke informatie kan worden ingebouwd.’ Toch wordt 
deze techniek al wel gebruikt. ‘Het wordt nu veelal op een 
willekeurige plaats in het genoom ingebouwd waardoor 
“verkeerde genen” kunnen worden geactiveerd of geïn-
activeerd. De mensen vrezen denk ik niet direct voor een 
zombieapocalyps, maar het is voor velen een eng idee dat 
er iets in je DNA wordt gebouwd wat mogelijk tot verande-
ringen leidt.’ Genetische manipulatie is relatief nieuw en de 
twijfel die mensen voelen is daarom begrijpelijk. Hofstra 
stelt ons echter gerust: ‘er wordt hard gewerkt om dit soort 
doemscenario’s te voorkomen.’

Buitenaards en buitensporig 
Tenslotte is er één onderwerp dat door velen met het scifi-
genre wordt geassocieerd: het contact met leven op andere 
planeten. Vaak worden buitenaardse wezens afgezet als 
monsters die de aarde willen veroveren. Volgens Smelik 
is de angst voor aliens een van de oudste en bekendste 
angsten in de menselijke geschiedenis. ‘Het is voor ons on-
bekend en daardoor automatisch spannend. Vroeger was 
men bang voor vulkaanuitbarstingen omdat deze toen nog 
niet in kaart waren gebracht, tegenwoordig zijn we bang 
voor buitenaardse wezens.’ 
Al sinds 1979 jaagt de film Alien menig sciencefictionfan 
de stuipen op het lijf. Wat deze film zo angstaanjagend 
maakt, zijn de grenzen die worden overschreden, met 
name die van het menselijk lichaam. Van Hal legt uit: ‘Wan-
neer de alien uit de buik van een persoon scheurt, is dat 
een groteske vervorming van de menselijke geboorte.’ 
Volgens Van Hal is de kans op buitenaards leven aanne-
melijk, toch hoeven we niet bang te zijn dat een van deze 
horrorbeelden in de recente toekomst werkelijkheid wordt. 
‘In ons sterrenstelsel zijn een aantal planeten bekend 
waarop mogelijk vloeibaar water is. Vloeibaar water is één 
van de voorwaarden voor leven. Daarnaast zijn er miljar-
den andere sterrenstelsels, dus ondenkbaar veel mogelijke 
locaties voor leven.’ Intelligent leven is echter andere koek. 
‘Alles is mogelijk, helemaal wanneer je beseft hoe im-
mens groot het universum is. Helaas is er slechts één geval 
bekend waarbij organismen zich op die manier hebben 
ontwikkeld, en dat zijn wij.’ ANS
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Wouter Goudswaard is striptekenaar en illustrator en brengt graag wat humor in zijn 
werk. Voor informatie over deze tekenaar kijk op http://bit.ly/WouterGoudswaard
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‘Ik sluit me niet af van de wereld, maar betreed deze 
geheel in de stijl van de jaren twintig’, zo vertelt neo-
traditionalist Mark Davids (40) tijdens een rondleiding in 
zijn bescheiden optrekje. Een wollig tapijt, schemerlicht 
door de art nouveau lampen en een verzameling gleuf-
hoeden aan de kapstok typeren zijn flat in Amsterdam. 
Gehuld in een net pak schenkt Davids een kop thee in en 
vlijt hij zich neer op zijn antieke stoel. ‘Op tv zag ik eens 
een documentaire over de twintiger jaren’, legt Davids de 
reden voor zijn fascinatie voor het verleden uit. ‘De chique 
auto’s, de swingende muziek en de sociale cohesie uit die 
tijd, spreken mij meer aan dan het consumentisme van 
alledag.’ Op een vlooienmarkt haalde hij zijn eerste vintage 
aankoop binnen en in een mum van tijd ontstond zo zijn 
obsessie. Bakjes voor zijn haarkam, handmatig aange-
voerde koffiemalers, een retro-koelkast en een kostbare 
verzameling serviesgoed. ‘Het huis is zo goed als af, maar 
ik blijf altijd op zoek naar meer. Mijn volgende project is 
een klassiek toilet. Let dus maar niet op dat moderne ding 
dat er nu staat.’  
Meestal gaat Davids te voet, maar vandaag neemt hij de 
metro om zijn zoektocht naar oud goed te beginnen. ‘Kijk, 
zelfs de pasfoto op mijn OV-chipkaart heb ik in zwart-wit.’

Damesjurk en vlinderbril 
Op een normale dag zet Davids eerst een sfeervol muziek-
je op bij het lezen van de krant. Daarna begint zijn zoek-
tocht naar antiek moois op het Waterlooplein. Davids loopt 

naar Bis, de eerste vintagewinkel op zijn route. Daar groet 
hij de eigenaresse vriendelijk en buigt vervolgens over de 
glazen toonbank. ‘Die groene vlinderbril is er ongetwijfeld 
eentje uit de jaren vijftig. Veel te hip voor mij’.  
Davids heeft niet alleen een grote kennis van accessoires, 
maar ook van de vroegere mode. Dit komt hem tijdens zijn 
zoektochten goed van pas. Zelfs met een roze damesjurk 
in zijn handen voelt Davids zich nog geen vreemde vogel 
in de kelder van Laura Dolls. ‘Deze schuine lijnen’, zegt 
Davids met zijn vinger een driehoek vormend, ‘zijn een 
kenmerkende vorm voor jurken uit de jaren veertig. Dit is 
absoluut een echte.’ Hoewel Davids vanwege zijn omvang-
rijke kennis over de vooroorlogse mode een uitermate 
geschikte personal stylist zou zijn, is hij nu nog werkzaam 
bij het Rijksmuseum en liggen zijn ambities toch elders. 
Het is zijn droom zelf een kruidenwinkeltje te runnen, waar 
mensen net als vroeger hun specerijen komen halen. 

Internationale foxtrot
Goed speurwerk vraagt ook om zijn rustpauzes. Daarom 
gaat Davids weleens theedrinken bij theehuis The Tearat. 
Eigenaar Martin Oudbier verwelkomt hem hartelijk. ‘Komt 
binnen! Zin in een kopje thee? Excuses dat ik mijn mooiste 
theekoppen niet kan voorschotelen op het moment. Door 
de drukte kan ik niet bij de vitrinekast met mijn Edwar-
diaanse theeservies.’ Oudbier, gekleed als een vooraan-
staande heer uit de Victoriaanse tijd, stuitert heen en weer 
op zijn zachte fauteuil. Momenteel is hij druk bezig met 

Iedere maand loopt ANS 
een dag mee in een 
wonderlijke wereld. Deze 
maand: terug naar het 
interbellum

mEElOpERS

mark Davids leeft als een echte gentleman uit de jaren twintig. Hij 
struint vintage winkels af op zoek naar 78-toerengrammofoons en vintage
kleding. ‘Op deze manier kan ik de fatsoenlijke heer zijn die je tegenwoordig 
nog zelden tegenkomt.’ 
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het uitbreiden van zijn theepottenverzameling voor zijn 
onlangs geopende theepottenmuseum. ‘Ik heb nog een 
barokke kroonluchter in de schuur liggen, mocht je inte-
resse hebben’, tipt Davids hem. 
Beide heren zijn lid van Interbellum, een club voor neo-
traditionalisten die Davids in 2007 samen met juffrouw 
Jo Hedwig Teeuwisse oprichtte. De leden van Interbel-
lum hebben gelijkgestemden over de hele wereld. ‘Drie 
keer in het jaar gun ik mezelf een reis, een zekere luxe 
vergeleken met de mensen van vroeger die wellicht hun 
hele leven niet buiten het eigen dorp kwamen’, vertelt 
Mark. ‘Zo heb ik andere leden ontmoet in Berlijn, London 
en Parijs. We komen samen om te dineren en de foxtrot te 
dansen.’ Het liefst reist hij per trein. ‘Je weet nooit zeker of 
het vliegtuig je naar ongeplande bestemmingen brengt.’ 
Davids wil graag voorkomen dat hij een duik moet nemen 
in Atlantisch zeegebied en mijdt daarom het vliegtuig zo 
goed als mogelijk. 

El Capone 
Praten over mieterse uitstapjes brengt Davids weer in de 
stemming om meer winkels af te struinen. ‘Zullen we weer 
op de been gaan? Er zijn nog een paar goede adresjes.’ 
Tijdens het banjeren door de straten trekt Davids veel 
bekijks. ‘Hé El Capone’, roept iemand hem na. ‘Meer 
respectvolle reacties krijg ik ook’, zegt Davids. ‘Sommige 
mensen willen zelfs even voelen aan mijn herenjas.’  
Met de paraplu die dienst doet als wandelstok wijst hij 

richting de Episode. ‘Dames gaan voor’, zegt hij terwijl 
een vrouw langs hem passeert. Terwijl hij de mannenaf-
deling doorkruist, vertelt hij over de verspreiding van zijn 
kennis. Helaas is een computer hiervoor noodzakelijk. 
‘Iedere dag stromen de mailtjes binnen van mensen over 
de hele wereld die iets willen weten over de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Nu heb ik nog een computer, 
maar als deze kapot gaat, koop ik een laptop. Die kan ik 
mooi verstoppen onder een kleedje.’  

Heren van het goede leven        
De zoektocht wordt succesvol afgerond met de vondst van 
een paarsrode stropdas met oranje bolletjes. ‘Als je door 
het bolletje heen kunt kijken, weet je dat je een origineel 
exemplaar in handen hebt.’ Deze nieuwe aanwinst is een 
mooie aanvulling op het oude goed dat hij al in de la heeft 
liggen.  
Thuis maakt hij zijn dagelijkse ritueel af en kijkt een oude 
film – ‘gewoon met geluid, want die zijn al vanaf 1927 op 
de markt’ – of bladert nog eens door zijn polaroidfoto-
boek. Een reisje met de tijdmachine zou Davids afslaan, 
hij zou deze kans hoogstens gebruiken om een kijkje te 
nemen in vroegere tijden. ‘Leven in de jaren twintig houdt 
meer in dan leuke feestjes afstruinen, zoals ik nu doe. De 
realiteit is veel harder en complexer.’ ANS

Benieuwd naar de looks van Mark Davids of zijn interieur? 
Voor de beeldreportage kijk op http://bit.ly/jaren20
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Universitaire Studentenraad
NIEUWE PC’S OP DE CAMPUS
Heb jij de nieuwste aanwinst van 
de UB al gespot? De vaak defecte 
en slome computers zijn vervan-
gen door nieuwe modellen. Ze 
hebben een groot scherm, door-
dat de systeemkast in het beeld-
scherm is geïntegreerd. Boven-
dien zijn ze voorzien van Windows 
7 en Google Chrome. Schrik niet 
als je voor het eerst een nieuwe 
pc opstart, deze installeert direct 
een adblock! De nieuwe pc’s zijn 
het resultaat van een enquête 
van de USR. Ook in de biblio-
theek van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen zijn nieuwe pc’s 
geplaatst. 

NU!MEDEzEggENSChAP
Wat is de Universitaire Studenten-
raad en wat doet zij nou eigenlijk? 
NU!Medezeggenschap is in het 
leven geroepen om antwoord te 
geven op deze vraag. Maar dat 
niet alleen. Ook de Facultaire 
studentenraden en assessoren 
communiceren via dit medium 
met jou! Like ons op Facebook, 
volg ons op Twitter en bezoek 
de website. Op die manier blijf  
je goed op de hoogte en kun je 
direct input leveren, want tips en 
opmerkingen zijn altijd welkom! 

Wij zijn de 17e Universitaire Studentenraad (USR) van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. De USR bestaat uit 14 leden. Acht 
daarvan zijn verkozen leden, afkomstig uit de partijen AKKUraatd 
en asap, en zes leden worden benoemd. Deze zijn afkomstig uit de 
koepelverenigingen BOS, CHECK, SOFv, NSSR, CSN en ISON. Als 
USR praten we mee over het beleid van de Universiteit. Zo denken 
we na over digitale voorzieningen, kijken we kritisch naar onderwijs 
en docenten en praten we met medewerkers van de universiteit 
over de facilitaire voorzieningen. Hiervoor gaan we aan tafel met 
het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (de raad 
van medewerkers aan de universiteit). Tijdens zo’n gezamenlijke 
vergadering bespreken we de plannen van het CvB en geven we 
advies. Bovendien hebben we zo nu en dan instemmingsrecht over 
bepaalde maatregelen. In werkgroepen kunnen we onze eigen 
initiatieven uitwerken en nieuwe regelingen aan de kaak stellen.  Op 
die manier proberen we de belangen van de Nijmeegse student zo 
goed mogelijk te behartigen! Dit jaar gaan we ons, onder andere, 
inzetten voor een betere loopbaanbegeleiding en een nuttige 
invulling van de onderwijsintensivering. 
Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over de USR en haar 
werkzaamheden? Zie dan de gegevens onderaan de pagina!

USR, wie zijn wij?

(Advertentie)

Website: www.numedezeggenschap.nl, 
Twitter: @NUMedezeggensch, Facebook: 
www.facebook.com/NUmedezeggenschap, 
E-mail: usr@student.ru.nl.
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dE gRAAdmETER
In het studentenleven zijn de mogelijkheden niet te overzien. Waar kun je het 
beste wildkamperen, wat is het hipste kapsel en hoe scoor je het snelst een bed-
partner? In De Graadmeter onderzoekt ANS elke maand de opties. Deze keer: 
gratis drank scoren als jongen. 

Wat: chicks versieren
Vereist: casanova-skills
risico: veel blauwtjes lopen

Menig meisje kan met 
een knipoog al snel een 
drankje scoren bij een 
welwillende jongen. Lukt 
dit de mannelijke student 
met zijn lage stem en 
woest aantrekkelijke 
stoppelbaard ook bij 
vrouwelijk schoon? Aan 
het begin van de avond 
is de emancipatie aan de 

bar nog ver te zoeken. De testper-
sonen flirten er gretig op los, maar 
de dames lijken dit vooral als een 
kans te zien om zelf gratis te kunnen 
drinken. Toch is deze methode niet 
hopeloos. Net als het panel dreigt uit 
te drogen, heeft een proefkonijn ein-
delijk succes. Na een halfuur durend 
charmeoffensief komen eindelijk de 
verlossende woorden: ‘Nu we hier 
toch staan, wil je wat te drinken?’ 
Helaas is dit de enige succesvolle 
sjansbal van vanavond. De teller blijft 
steken op 1. 

Wat: jatten
Vereist: vlugge vingers
risico: bonje aan de bar

Vergeet alle normen en 
waarden die je ouders je 
hebben bijgebracht. Als 
een gewetenloze zon-
daar steel je van je arme 
medestudent. Een biertje 
bietsen is zo gepiept. De 
testpersoon gaat non-
chalant aan de bar staan, 
wachtend op iemand die 
drank gaat halen voor zijn 

tienkoppige vriendengroep. Terwijl 
de barman biertje na biertje op de 
toog zet, grist de drankjesdief er 
onopgemerkt eentje weg. Binnen 
enkele seconden verdwijnt hij in 
het feestende publiek. Vooral dit 
laatste is van belang. Als een van de 
proefkonijnen het biertje rustig aan 
de bar opdrinkt, wordt hij al vlug op 
zijn schouders getikt. Snel neemt hij 
nog een paar slokken alvorens een 
bodempje gerstenat aan het slachtof-
fer terug te geven. Gelukkig betrof 
het hier geen driftkikker en ach, een 
schuldgevoel is snel verdronken. 

Wat: dansen voor je pintje
Vereist: losse heupen
risico: spierpijn

Met de abstracte versie van 
het Zwanenmeer kom je 
de eerste ronde van So You 
Think You Can Dance niet 
door, maar dat deert je po-
tentiële publiek vanavond 
niet. Op de zwoele tonen 
van carnavalskraker De 
Dromendans kost het een 
rasentertainer geen enkele 
moeite een schare fans 

te verzamelen. ‘Hij kent het dansje!’ 
roept een – vermoedelijk Brabantse 
– toeschouwer verrukt uit. Aange-
moedigd door deze woorden draait 
de publiekslieveling nog een extra 
pirouette. Als de laatste noten wegeb-
ben, verdien je als kroegartiest niet 
alleen applaus, maar ook betaling in 
natura. Een subtiele hint als ‘ik heb 
er dorst van gekregen’ is genoeg om 
een groupie haar bier in je mond te 
doen leeggieten. ANS

(Advertentie)

Kijk voor meer gratis bier op  
http://bit.ly/ANS-bier 
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JacobTV speelt met Amerikaanse media. Hij selecteert uitspraken van beroemd-
heden, politici en nieuwsreporters en zet die ritmisch op de tonen van een opge-
wekt blazersensemble voor zijn non-fictie-opera The News. ‘Eigenlijk ben ik 
nooit geïnteresseerd geweest in opera.’

‘Who iS 
ThIS TV?’



In het kunstzinnige café van Theater Mozaïek in Amster-
dam ontmoet ANS componist Jacob ter Veldhuis (61), beter 
bekend als JacobTV. ‘Jullie treffen me in een ontzettend 
drukke periode.’ De nieuwste versie van zijn opera The 
News - The Peace Edition gaat twee dagen na deze ont-
moeting in première bij vliegbasis Soesterberg. The News 
is een reality-opera die verschillende kunsten verenigt 
zoals bij iedere opera, maar geen gebruik maakt van een 
fictief verhaal. 
Leidraad van zijn show is namelijk een mix van korte tv-
fragmenten die op een levensgroot beeldscherm boven 
het podium worden vertoond. Zowel beeld als geluid van 
filmpjes wordt constant herhaald. Op het podium speelt 
een blazersensemble uptempo afwisselend vrolijke en 
boosaardige noten. Zij worden vergezeld door twee als 
nieuwslezeres verklede zangeressen, één klassiek ge-
schoolde en één gespecialiseerd in Indiase rap. 
Het overweldigende werk is de hele wereld al rond 
geweest en wordt bij elke locatie een beetje aangepast. 
Zo kon een fragment van de Paus niet ontbreken in de 
Italiaanse editie. Er werden al ruim duizend shows gedaan, 
waarin onder andere een shot van Lady Gaga te bewonde-
ren was: ‘My inspiration is media culture and an obsession 
with fame.’ Die laatste vier letters springen groots en neon-
roze gekleurd in beeld op het achterdoek van het podium. 

Blues als inspiratie
Jacob heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug. 
Bij zijn afstuderen aan het conservatorium in Groningen 
in 1980 ontving hij de Nederlandse Prijs voor Compositie. 
Zijn werk is uitgevoerd door onder andere het Konink-
lijk Concertgebouworkest en vele choreografen maken 
gebruik van zijn muziek. Een hoogtepunt uit zijn loopbaan 
was een driedaags festival dat in New York ter ere van 
JacobTV werd gehouden, genaamd Grab it! The music 
of JacobTV. Jacob legt uit waar deze passie voor muziek 
vandaan komt: ‘Componeren zat er van jongs af aan al in. 
Ik hield al vroeg van Bach en Beethoven en schreef op 
mijn tiende al partituurtjes. Ik snapte helemaal niet hoe dat 
werkte, maar voelde een drang om het doen. De eerste 
keer dat ik een symfonisch concert zag, dacht ik: “Wat is 
dit voor ongelooflijke muziek? Ik wil ook zoiets.”’
Als zestienjarige begon Jacob zich te identificeren met de 
oude, Amerikaanse bluesmannen. ‘Ik zette me daarmee af 
tegen mijn ouders, want die waren zo oubollig. Ik liet mijn 
haar tot mijn middel groeien en droomde dat we met bloe-
metjes de wereld konden verbeteren. Een echte hippie, ja.’

Op water en Brood
Jacob’s vader vond dat zijn zoon beter leraar kon worden, 
omdat met componeren volgens hem geen droog brood 
te verdienen was. Om zijn vader een plezier te doen deed 
hij twee studies: Compositie en een opleiding tot muziek-
docent. 

Tijdens zijn studiejaren zat hij in een rock-‘n-rollband. Hun 
manager wilde met die band Amerika veroveren, maar vol-
gens hem ging dat niet snel genoeg in het huidige tempo. 
Op een dag kwam hij binnenlopen met Herman Brood. 
Jacob vertelt over deze blauwe maandag. ‘Herman was 
een echte podiumpersoonlijkheid. De enorme hoeveelheid 
charisma die hij bezat was bij mij ver te zoeken. Herman 
nam daarom mijn plaats in als frontman en ik moest achter 
de piano. We hebben het twee dagen geprobeerd en 
toen zeiden de bandleden en ik “Laat Herman maar een 
andere band zoeken”. We zijn allebei een hele andere weg 
opgegaan. Ikzelf ben in de ban geraakt van Amerikaanse 
soundbytes.’ Uiteindelijk bleek dat een hele goede keus 
te zijn. Met deze geluidsopnames heeft Jacob namelijk 
eeuwige roem vergaard in Amerika. 
‘Toen ik afstudeerde met Compositie  brak een periode 
van zoeken aan. Ik ben eigenlijk een hele introverte jon-
gen, helemaal geen podiumpersoonlijkheid. Pas toen ik ver 
in de twintig was, besefte ik dat om die reden mijn passie 
lag bij het componeren.’ 

Soundbytes en opera
Al in de 19e eeuw maakten componisten gebruik van de 
actualiteit. Schubert gebruikte bijvoorbeeld poëzie van 
beroemde dichters uit zijn tijd. Jacob legt uit wat die oude 
gewoonte met zijn werk te maken heeft.  ‘Ik gebruik ook 
hedendaagse gebeurtenissen, alleen heb ik meer interes-
se voor de rand van de samenleving. Het is een misplaatste 
nieuwsgierigheid voor junkies en mensen die onder brug-
gen slapen die bij mij overheerst. Ik word daardoor gegre-
pen en vind dat ik daar iets mee moet doen. De werkelijk-
heid ontroert me veel meer dan de mooiste poëzie van de 
beste dichters. Als ik in de trein of in het vliegtuig zit en ik 
hoor mensen praten dan denk ik wel eens “Goh wat is dit 
mooi. Had ik het maar opgenomen.”’
Jacob vindt dat quotes uit talkshows heel geschikt zijn voor

 

het representeren van een samenleving. ‘Jerry Springer 
is hier een heel goed voorbeeld van omdat hij pakkende, 
tragikomische zinnen gebruikt. In de woorden van een gast 
bij een talkshow ligt meer emotie dan een acteur ooit kan 
spelen.’
De moderne, realistische elementen combineert Jacob 
graag met klassieke ingrediënten.   ‘Daarom heb ik een 
Indiase rap-zangeres naast een klassieke zangeres gezet. 
Klassieke stemmen zijn zo lekker kitsch en ik schaam me 
er niet voor die te gebruiken. Ik ben immers een kind van 
mijn tijd dus ik vind het een verademing om de popmuziek 
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‘Ik schreef op mijn tiende al 
partituurtjes.’ 



met zijn hese, ruige en korrelige stemmen te horen. 
‘Die ruige stemmen zitten ook in het dagelijkse taalgebruik 
en dat heeft me altijd geïntrigeerd. De Amerikaanse slang 
vind ik bijvoorbeeld beeldschoon. Een jaar of tien geleden 
had ik een repetitie en zat ik met een band te lunchen en 
ze hadden het over “TV”. Dus ik vroeg: “Who is this ‘TV’?” 
“That’s you man, sorry, we can’t prenounce your name so we 
call you ‘TV’.” Die naam heb ik erin gehouden.’

Cultuurshock
Er ging een wereld voor Jacob open toen hij in 1995 toe-
gang kreeg tot internet. Wereldwijde contacten bezorgden 
hem een internationale status die voor hem de deuren naar 
Amerika openden. ‘Al gauw merkten de Amerikanen via 
mijn website dat ik interessante dingen deed met hun cul-
tuur: ik gebruikte stukjes uit hun media die lieten zien hoe 
ik als Europese buitenstander naar hun cultuur keek.’
Jacob vertelt waarom hij van alle landen juist Amerika zo 
fascinerend vindt. ‘De Verenigde Staten zijn al vanaf de 
jaren vijftig een stuk interessanter geweest dan het saaie 
Nederland. Daarom voelde ik me hier zo tot aangetrokken. 
Hollywood, elektrische gitaren, een grote roze limousine 

met vetkuiven erin, in Amerika kon dat allemaal. Alleen al 
om de muziek is Amerika intrigerend.’ 
Sinds de industrialisatie is volksmuziek in Europa namelijk 
bijna uitgestorven. De afgelopen 120 jaar zijn in Amerika 
vanwege de slavernij, vanuit de gospel en de spiritual 
nieuwe muzieksoorten ontstaan: de jazz, blues en daaruit 
rock-‘n-roll, country en western en ten slotte hiphop en rap. 
‘Ik heb Amerika enorm geïdealiseerd, maar tegelijker-
tijd was ik ook heel boos op Amerika omdat ze een land 
als Vietnam platbombardeerden. Een groot deel van de 
Amerikanen zijn creationisten. Wetenschap op basis van de 
bijbel? Achterlijk.’

reality-opera 
Jacob’s werk is niet goed te categoriseren. Hij klopte voor 
subsidie aan bij het Filmfonds, maar die kreeg hij niet om-
dat er geen scenario in zijn stuk zat. Daarna probeerde hij 
het bij Fonds Podiumkunsten, maar daar voldeed zijn werk 
niet aan de eisen van een opera, omdat hij geen libretto 
had. 
‘Nee, natuurlijk heb ik geen libretto! Mijn libretto ontstaat 
door remakes en mijn scenario ontstaat door de clips die 
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Besluitvormingsprocedures, constituties en dronken vest-
jeslikkers: Diederik heeft eigenlijk een hekel aan bestuurs-
pikken, maar in de nadagen van zijn studie besluit hij er toch 
zelf één te worden. Op deze plek staan de notulen van dat 
proces.

Toen ik zeven was, zijn mijn melktanden moeiteloos om-
gewisseld voor de tanden die ik nu heb. Ik heb er eerlijk 
gezegd weinig van gemerkt. Mijn tanden vielen er eigenlijk 
gewoon uit. Zo voelde het althans.
Toen ik elf was speelde ik poortwachter in een school-
musical. Mijn taak was om de eerste helft van de musical 
stokstijf en trots voor een kartonnen bord te staan waarop 
Meester Jan een kasteelpoort had geschilderd. Na mijn 
helft liep ik statig het podium af en kwam Michael voor het 
karton te staan. Wisseling van de wacht. Twee keer hebben 
we de musical opgevoerd. Twee keer heb ik moeiteloos met 
Michael gewisseld.
Het is denk ik daarom geweest dat ik volledig in de veron-
derstelling verkeerde dat een bestuurswissel ook net zoiets 
zou zijn: een moeiteloos omruilen, iets waar je weinig van 
zou merken.
Ik had het mis. 
De mailtjes die de oud-bestuursleden naar ons stuurden, 
bevatten meestal een variatie op de zin: ‘Wie kan er toevallig 
aanstaande zondagmiddag?’. Een mailtje met één datum-
voorstel is eigenlijk helemaal geen datumvoorstel, maar een 
minder interessante vorm van een spelletje Jenga: wachten 
op de eerste persoon die niet kan.
Ik begon het idee te krijgen dat het oude bestuur simpelweg 
niet weg wilde gaan. Dat ze voor eeuwig en altijd bestuurtje 
zouden willen spelen, dat ze geen boodschap hadden aan 
het feit dat het nu onze beurt was. In niets leek het op het 
wisselen van tanden. Of het wisselen met Michael.
Toch verschilt zo’n bestuurswissel eigenlijk maar weinig van 
een wissel in een schoolmusical. Je staat op het podium als 
poortwachter een beetje belangrijk te doen met je tot lans 
omgebouwde bezem - of je staat er niet. Op het podium 
of er naast, beide posities zijn prima. Er is maar één plaats 
waar je zo snel mogelijk weg wil: het trapje naar het podium 
toe. Je staat daar precies tussen twee posities in – je weet 
precies niet wat je bent en wat je moet doen. 
Vandaar dat ik zat te juichen toen ik las dat er eindelijk een 
datum was geprikt voor een ALV en een overdracht. Ruim 
twee maanden later dan dat eigenlijk de bedoeling was. Nog 
nooit eerder had ik gejuicht voor een wissel.
Er heerste ook een jubelstemming bij mijn aankomende 
bestuursgenoten.
‘We moeten bloesjes kopen’, zei iemand.
‘We kunnen de mailbox in’, zei iemand anders.
‘We kunnen beginnen’, bedoelden we eigenlijk en dat 
voelde voor mij alsof we trots ons armetierig schoolpodium 
mochten beklimmen.

W.V.t.t.K.
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ik overal vandaan haal. In die zin is The News een enigszins 
vernieuwend procedé. Ik ben nooit in opera geïnteresseerd 
geweest, omdat opera altijd gebaseerd is op een fictief ver-
haal. Ik wil het graag over de werkelijkheid hebben. Daarom 
zijn mijn opera’s ook non-fictie.’
De bedoeling van The News is niet om te moraliseren, maar 
om de werkelijkheid te laten zien. ‘Ik ben een fotograaf die 
zoekt naar beelden van deze tijd. Ik wil niet oordelen, maar 
een representatie geven van hoe het in het echt is.’

terug naar de basis 
In de toekomst zal deze componist geen orkeststukken 
schrijven, want volgens hem is het symfonieorkest een 
uitstervend organisme. ‘Het schrijven van een symfonie is 
een tijdrovend proces dat niet rendabel is als de uitvoering 
slechts twee keer wordt gespeeld. 
‘Misschien ga ik wel een beetje de spirituele kant op. Ik wil 
in elk geval terug naar abstractie. Ik gebruik veel multime-
diatechnieken en dat is heerlijk, maar ik wil weer terug naar 
de muziek. Het mooie van muziek is voor mij dat het het on-
benoembare kan uitdrukken. Je kunt mensen zo ongelooflijk 
ontroeren, maar ook kwaad maken of laten dansen.’ ANS



Schichtig kijkt hij over zijn schouder terwijl hij het 
ongure cafeetje binnenloopt. De barman herkent 

hem al en opent de deur naar een kamertje achter 
de bar. Daar ligt zijn favoriete meisje al te wach-

ten. Ze is dertien en beeldschoon. Een half uur 
later laat hij haar huilend achter. Hoewel dit een 

onwaarschijnlijk scenario lijkt, is alles mogelijk in 
de virtuele wereld.

Kinderporno is verwerpelijk. Toch bestaan er 
mensen, naast pedofielen, die kinderporno willen 

legaliseren. Het gaat hierbij om zeer realistische 
animaties die dan als substituut dienen voor ge-

filmd kindermisbruik. Juridisch gezien is ook bezit 
van dit materiaal verboden. Gesteld wordt namelijk 

dat het kijken van dit soort porno ervoor zorgt 
dat potentiële kindermisbruikers in de verleiding 
komen hun pedofiele fantasieën uit te voeren. Er 
zijn echter ook seksuologen die zeggen dat het 
aanbieden van geanimeerde kinderporno een 

uitlaatklep biedt aan pedofielen. 
In hoeverre wordt pedofilie versterkt door met de 

computer gemaakt materiaal? Weegt dit gevaar 
op tegen de eventuele positieve werking als het 
middel voor therapie? Kortom: helpt het huidige 

verbod in de strijd tegen kindermisbruik of werkt 
het dit doel juist tegen? 

Enerzijds Anderzijds Tekst: Ronald Peeters en Jan Harm Westerdiep
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Erik Van Beek, seksuoloog/filosoof bij Expertise 
Centrum Haarlem
‘Geanimeerde kinderporno moet worden toegestaan. 
Dit is een manier om het aantal gevallen van kinder-
misbruik te laten dalen, want dit heeft natuurlijk de 
prioriteit. Voor gematigde pedofielen, die niet direct 
de behoefte hebben hun fantasieën te realiseren, dient 
dit genre van porno als uitlaatklep. Dit kan pedofielen 
in therapie leren grip te krijgen op hun gevoelens. 
Hierdoor neemt de kans op werkelijk misbruik af, ze 
hebben hun daden beter onder controle. 
‘Deze beheersing is belangrijk, pedofilie is een geaard-
heid en hieraan kan niets worden veranderd. Het enige 
wat men kan doen is proberen pedoseksueel gedrag 
te reguleren. Hiervoor is het nodig de fantasieën toe te 
staan. Pedofielen die onder stress staan, voortkomend 
uit de onderdrukking van hun behoeften, gaan eerder 
over de schreef. We moeten hen juist de kans geven die 
behoeften te bevredigen op een kindveilige manier, 
geanimeerde porno geeft deze mogelijkheid. Dit leidt 
niet direct tot meer misbruik zoals sommige stellen, het 

verband tussen fantasie en het willen uitvoeren daarvan 
is nooit aangetoond.  
‘Daarbij moet gezegd worden dat er nog weinig onder-
zoek is gedaan naar de effectiviteit van de beoogde 
porno. Zelfs voor wetenschappelijke doeleinden is het 
gebruik van alle soorten kinderporno namelijk verbo-
den. We weten dat geanimeerde porno, hoe extreem 
ook, bij hetero’s en homo’s tot prikkels leidt maar niet 
tot buitensporig gedrag. Waarom zou dit dan niet, 
puur theoretisch, ook voor pedofielen gelden? Zeker 
voor mensen die al een delict hebben gepleegd, kan 
virtuele kinderporno de situatie niet verslechteren, wel 
erger voorkomen. 
‘Het geanimeerde materiaal moet niet zomaar worden 
aangeboden. Dit moet eerder onderdeel zijn van een 
therapeutische behandeling met als doel het aantal 
werkelijke delicten te verminderen. De neiging naar 
seks met kinderen zal nooit verdwijnen, de leefbaar-
heid voor de pedofiel verbetert wel wanneer deze 
leert de behoefte te bevredigen met fantasieën en 
geanimeerd materiaal.’  



ANdERZIjdS

DE STELLING VAN 
DEZE MAAND: 

gEANImEERdE 
kiNdERpoRNo 
moEt WoRdEN 
TOEgESTAAN
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Christa Vermeij, woordvoerder Stichting Stop Kin-
derporno en Abuse
‘Het gebruik van geanimeerde kinderporno moet 
verboden blijven. Deze vorm van porno lijkt misschien 
onschuldiger, maar het idee erachter blijft hetzelfde: 
fantaseren over het misbruiken van kinderen. Deze 
animatiefilms zijn voor personen die met pedofiele ge-
voelens worstelen eerder het begin om in de wereld van 
kinderporno te belanden. Op den duur zal dit niet meer 
bevredigend werken en is de stap naar foto’s of filmpjes 
met echte kinderen kleiner. 
‘Onze organisatie ziet geen permanente oplossing voor 
het gebruik van kinderporno en het bijbehorende mis-
bruik. Een reden hiervoor is dat er altijd vraag zal blijven 
bestaan naar echt materiaal, zeker vanuit pedofielen 
die al eerder de fout zijn ingegaan. Hierbij speelt het 
machtsaspect voor veel van hen een zeer belangrijke 
rol. Ze vinden een kick in de controle die ze uitoefenen 
op een slachtoffertje en het idee met hen te kunnen doen 
wat ze willen. Machtsmisbruik is niet aanwezig bij ge-
animeerde porno, pedofielen weten dat ook. Iemand die 

kinderporno wil vinden, zoekt naar iets om opgewonden 
van te raken. Het pakje tissues ligt bij wijze van spreken 
al klaar. Als ze een geanimeerd filmpje zien dan werkt 
dat niet. Ze verlangen naar realistische beelden waarop 
de angst en gezichtsuitdrukkingen van kinderen te zien 
zijn. 
‘Om toch enig effect te hebben dient het materiaal zo 
waarheidsgetrouw mogelijk te zijn. Daardoor wordt het 
moeilijk om grenzen vast te stellen. Is iets bijvoorbeeld 
misbruik als de geanimeerde beelden gebaseerd zijn 
op de naakte lichamen van bestaande kinderen?
‘Het is heel nobel om te denken dat er door geani-
meerde kinderporno geen kinderen meer misbruikt 
worden. Vanuit mijn organisatie heb ik echter genoeg 
ervaring met zedendelinquenten en heb ik, door middel 
van gesprekken met deze groep, enig idee wat er in hen 
omgaat. Ze zullen animaties nooit gebruiken als vervan-
ging, het enige wat we kunnen doen is al het bezit ver-
boden houden. Kinderporno zal nooit helemaal verdwij-
nen ondanks dat dit wel zou moeten. Je mag in sprookjes 
geloven, maar of ze ooit uitkomen is een tweede.’ ANS
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AAN TAfEl

SLAAN JE SMAAKPAPILLEN OP HOL OF WEERHOuDT DE GEuR JE AL VAN PROEVEN? 
CuLINAIRE HOOGSTANDJES EN MAGNETRONPRuTJES, ANS SCHuIFT AAN BIJ DE 
NIJMEEGSE STuDENT, PROEFT EN VELT HAAR OORDEEL OVER ZOWEL ETEN ALS 
POSEERTALENT. dEzE maaNd: tRaNSgENdERgRoEp NijmEgEN

Vlnr:  Lucas, Jeroen, Rense en Damian. Lisa staat niet op de foto.

Bij binnenkomst is Rense (25), inmiddels ex-student 
Geschiedenis en bestuurslid van de Transgendergroep, 
als een ware Gordon Ramsey druk in de pannen aan het 
roeren. Ondertussen druppelen een aantal leden een voor 
een binnen. De laatste jaren treedt Transgendergroep 
Nijmegen steeds meer in het openbaar. De groep bestaat 
inmiddels zes jaar en het ledenaantal, dat momenteel rond 
de vijftig ligt, blijft groeien. 
Een deel van de gezelligheidsclub is student aan de RU en 
al dan niet openlijk transgender. Rense: ‘De term trans-
gender is eigenlijk een parapluutje voor bijvoorbeeld 
transsexuelen, transgenders, travestieten en gender-
queers.’ De groep krijgt steeds meer naamsbekend-
heid: inmiddels zijn de leden te zien op de intromarkt en 
organiseren ze lezingen, filmavonden en etentjes. Ook is 
er iedere twee weken een open borrel in hun stamcafé De 
Meermin. De aanwezigen maken deel uit van de harde 
kern en komen elke week bij elkaar. 
De meeste aanwezigen hebben met vooroordelen moeten 
kampen. Lisa (27), student Medische Biologie: ‘Dit verschilt 

heel erg per plaats.’ Damian (24), student Sociaal Pedago-
gische Hulpverlening, merkt op dat hij weinig problemen 
met acceptatie heeft gehad omdat hij uit een grotere stad 
komt. Dit in tegenstelling tot zijn medestudent Lucas (21), 
die uit de Achterhoek afkomstig is. Zijn familie vond het 
moeilijk om te accepteren dat hij geen meisje was, in 
Nijmegen ervaart hij minder veroordeling. Rense: ‘Vaak 
vinden mensen ons zielig, maar dat slaat natuurlijk hele-
maal nergens op.’ 
Dat blijkt: de sfeer is prettig en ontspannen. Een muziekje 
speelt op de achtergrond en zacht licht gloeit door de 
gaten van het vergiet dat fungeert als lampenkap. Lukas is 
vanavond vooral benieuwd of alle aanwezigen wel in het 
bezit zijn van de felbegeerde sportkaart. Wanneer Damian 
meldt dat hij er geen heeft, merkt Lisa op: ‘Jij sport alleen 
horizontaal zeker.’ Als de after dinner-dip inslaat, wordt de 
humor nog flauwer dan daarvoor. ‘Die sigaret heb je snel 
weggezogen’, merkt Lisa op wanneer Damian verrassend 
snel terugkomt van een rookpauze. Damian is niet onder 
de indruk. Vol trots meldt hij: ‘Ik zuig altijd hard.’ anS
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Smaak

8,5

Het bereiden van Indonesische hete ko-
kosboontjes met loempia’s doe je zo:
1. Bak de ui, knoflook, bamikruiden en 
sambal in olie.
2. Breng ondertussen water aan de kook 
voor de rijst.
3. Roerbak vervolgens de boontjes door 
het gebakken mengsel heen.
4. Los de santen (kokosblokken) op in 
ongeveer 400 milliliter warm water en 
schenk dit door de boontjes.
5. Laat de saus indikken tot deze aan de 
boontjes kleeft.
6. Bak tussendoor de loempia’s in een 
oven of pan.

De keuze voor een veganistisch rijstgerecht komt niet uit 
een vreemde hoek. Rense is gek op de Aziatische keuken 
en kookt graag buitenlands. Zijn producten haalt hij veelal 
bij de toko. Voor vanavond stond een Taiwanees vleesge-
recht op het menu, maar vegetariër Lucas gooide roet in het 
eten. Het gebrek aan vlees doet echter geen afbreuk aan 
de smaak. Voor wie van pittig houdt, zijn deze boontjes om 
je vingers bij af te likken. Als de hete sambal te veel van het 
goede is, kun je je tong blussen met de mildere smaak van 
de geserveerde Chinese wijn. 

De foto doet enigszins afbreuk aan de groep. Zo energiek en 
enthousiast als ze zijn, zo rustig zitten ze naast elkaar voor het 
kiekje. Lisa, die liever geen deel uitmaakt van de foto, doet 
nog een wilde suggestie: ‘Stop wat boontjes in jullie neus-
gaten!’ Hier zijn de vier helaas te ijdel voor. Damian is nog 
wel bereid zijn eetgerei aan zijn neus te hangen. Dit kost een 
aantal pogingen, het geheim blijkt een beetje nattigheid om 
hem te laten plakken. Lucas doet een poging om Jeroen neer 
te steken, maar de gekkigheid blijft verder beperkt. Rense 
doet niet aan grollen en werpt zich op een eenzame affaire 
met zijn loempia. 
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Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad is een onafhankelijk maandblad dat gratis in de binnenstad en op de Radboud Universiteit Nijmegen wordt verspreid. 
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cRYpTO
Bij een natte maand hoort een natte crypto, dus zorg dat je goed droog achter de oren 
Bent. Voel je alsnog nattigheid? dan ligt dat niet aan de puzzel, maar heB je het gewoon fout.
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hORIZONTAAl
2. Het materiaal van de sigarettenhuls is niet gasvormig, wel leuk. (9), 6. Verplicht de kraag van je overhemd naar rechts te gaan. (10), 7. Klap 
naar beneden. (8), 8. Leuk voor Duitsers. (4), 9. De verwarde eiproductie van een kip stop je in je haar. (3), 10. Deel van de waterweg komt na 
drie. (6), 13. Hiermee schrijf je schoon. (6), 15. Engelse laars onder water. (8)

VERTIcAAl
1. De sombere, Engelse vrouw en 3,14 zijn samen heel erg lang. (11), 2. Vlaamse papa loopt hard. (5), 3. Niet nog een keer. (6), 4. Achter 
de derde noot komt de vloedgolf. (7), 5. Vissige opstand. (5), 8. Niet constructief en slecht beargumenteerd op het toilet. (6), 11. D. (4), 12. 
Zowel snel als een langzaam vervoersmiddel op het water. (4), 13. Omgedraaide stap brengt je tot de sinaasappelpers. (3), 14. Niet het brood is 
verantwoordelijk voor de dood van Steve. (3)

oPloSSing CryPto intro-anS:
 
HOrIzOntaaL: 5. KINDERDIJK 11. HuNNEBED 15. BRANDENBuRGER TOR 17. SPRINGSTEEN 18. VALK-
HOF 19. YOSEMITE 20. EIFFELTOREN

VertIcaaL: 1. FJORD 2. PEPERBuS 3. RIJKSMuSEuM 4. VILLAGERS 6. AMAZONE 7. WALLEN 8. TIMES 
SquARE 9. MALIBu 10. EuROMAST 12. BIG BEN 13. MONA LISA 14 MARTINITOREN 16. DOM

 
Winnaar van de vorige crypto is Daphne Beunk. Deze maand 
geeft ANS een kleine vibrator weg van de online seksshop 
Easytoys. Dit speeltje is ideaal voor de natte, koude herfst-
dagen. Wie op de site van Easytoys overigens voor 17:00 uur 
zijn bestelling plaats, ligt de volgende dag al te trillen.
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Tekst: Loren Brouwers en Gino Lubeek 
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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: Bas, 20 jaar en derdejaars tand-
heelkunde.

Heb jij weleens dronken fratsen uitgehaald die 
echt niet kunnen?  
‘Zeker! In de kroeg zei een jongen dat hij mij ergens van 

kende, waarop ik met mijn dronken harses antwoordde: ‘‘Dat 
mocht je willen, met die lelijke plofkop van je.’’ Achteraf hoorde 
ik dat hij een half uur jankend op het toilet heeft gestaan. 
De volgende dag kreeg ik een berichtje van een oude flirt: 
‘‘Wat ben jij een arrogante kwal.’’ Het bleek de jongen te zijn 
die ik die nacht daarvoor had afgewimpeld. Ik had hem niet 
herkend.’

Hoe krijg je jou woedend? 
‘Door mij de verkeerde drank voor te schotelen. Ik 

heb namelijk een  mixdrankjestrauma. Op mijn zestiende heb-
ben een vriend en ik elk een fles zoete troep van 18 procent 

weggewerkt. We fietsten dronken door het boerenlandschap 
toen mijn compagnon ontzettend de hik kreeg. Ik werd zo 
misselijk van zijn geluiden dat ik hem smeekte op te houden. 
Dit hield hij even vol, maar toen produceerde hij een enorme 
hik waardoor ik over mijn nek ging. Die nacht hebben we bei-
den flink gekotst. Tot overmaat van ramp werd ik ‘s ochtends 
wakker met de brokken van zijn braaksel tussen mijn tenen.’

Wat is het vreemdste dat je hebt gedaan in de 
naam van de liefde? 

‘Eigenlijk doe ik niet snel iets voor de liefde. Het kost mij 
eerder moeite om van mijn dates af te komen. Ik heb ooit 
afgesproken met een jongen die ik de avond daarvoor had 
ontmoet. Toen ik hem op het station zag, had ik al meteen spijt. 
Uit beleefdheid ben ik toch met hem naar bed gegaan. Ik 
zag het alleen niet zitten om de volgende ochtend naast hem 
wakker te worden, dus hielp een vriend me uit de brand met 
een smoes over zijn zieke oma. Ik moest zogenaamd naar 
Den Haag. Het kereltje heeft op station Dukenburg een half uur 
moeten wachten, terwijl ik wegvluchtte in de eerste de beste 
trein.’ ANS


