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commentaar

‘ANS is koning.’ De voorkant van deze ANS klinkt nogal
arrogant, maar is helemaal geen egostrelerij. Tegenwoordig is
iedereen en alles immers koning.
Je bent koning als je deze tentamenperiode een negen haalt
– ‘wow, koning!’ – of als je zonder te studeren juist net dat
zesje weet te bemachtigen. Een nacht zuipen in de kroeg en
dan doortrekken voor de paasbrunch bij je oma levert je gegarandeerd ook een vorstentitel op. Tien shotjes achter elkaar
adten zonder kotsen is heel koning. Nekken van de drank
trouwens ook – ‘zie die koning daar’ –, net als het terugvinden van je fiets met de sleutel nog in het slot.
Sinds vorig jaar heeft Nederland weer een echte koning. Deze
maand vieren we daarom de eerste Koningsdag. De ironie wil
dat veel Nederlanders onze monarchie helemaal niet zo koning
vinden. Een niet-verkozen staatshoofd dat veel geld kost en
ons moet vertegenwoordigen, dat is niet best. Waarom zouden
we de Oranjes roemen, als zij niet koning zijn?
Studenten die geen zin hebben om oranjegekleurd het
staatshoofd te vereren, staan 26 april voor een dilemma. Met
het hele land een feestje vieren is namelijk niet verkeerd.
Wij hebben de oplossing. Laat Koningsdag niet in het teken
staan van Willem-Alexander en Maxima, maar laat het een
dag zijn om te vieren dat we allemaal koning zijn. ANS helpt
een handje. Knip het kroontje op de middenpagina uit en laat
zien waarom jij koning bent.
Wij gaan verder met het zwaaien van de scepter over ons
kantoor.
De hoofdredactie
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niet
Gewoon beter
‘Graag het beste stuk nl de mijne’, zo mailde de eigenaar van boekhandel Roelants ons. Na een uitgebreid
interview hebben onze schrijvers urenlang gewerkt
om zijn betoog representatief op papier te krijgen. Als
ze het resultaat opsturen voor inzage, besluit meneer
Roelants dat hij dat in een kwartiertje wel beter kan.
Hij stuurt ons een stuk van nog geen tweehonderd
woorden met gebrek aan interpunctie en samenhang.
Of we dat willen plaatsen. Opmerkingen bij het door
ons geschreven stuk geeft hij overigens niet, zijn stuk is
gewoon beter.

ans
Het kapsel ‘corpsmat’ is uit, de website van de RU gaat op
de schop, Nijmegenaren waren boos en blokkeerden het
Keizer Karelplein, de boetes bij te late tentameninschrijvingen zijn verboden, er vond een heuse ‘Career Week’
plaats op de campus en onze rector Bas Kortmann vindt
dat studentbestuurders maar vroeg uit de veren moeten.
Dit is slechts een kleine greep uit het nieuws van afgelopen maand op onze website. Want er was meer!
Bezetten loont
De actiegroep Titanic kreeg door de bezetting van een
zaal op de vijftiende verdieping van een gebouw van de
Vrije Universiteit in Amsterdam een hoop voor elkaar bij
het College van Bestuur (CvB). De actievoerders waren ontevreden over de bezuinigingen die het CvB had
voorgesteld, er zouden zelfs opleidingen verdwijnen aan
de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Na een
bezetting van 192 uur ging het CvB overstag en kwam met
een royaal aanbod.
Gratis ijs
De directeur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds
(SNUF), Jeroen Pohlmann, besloot zijn werkzaamheden bij
de RU neer te leggen en een ijszaak te beginnen. Vanaf
eind april zal je Pohlmann op zijn nieuwe werkplek in
Gendt kunnen begroeten. De gehele maand mei biedt hij
studenten en medewerkers van de RU eenmalig een gratis
ijsje aan. Op onze website is een uitgebreid interview met
Pohlmann te lezen, over de vijtien jaar waarin hij voor de
universiteit werkte.

Politici die vragen, worden overgeslagen
Klachten en boze telefoontjes stromen normaliter binnen
bij negatieve berichtgeving. Deze maand was de wereld
echter even omgedraaid. We schreven op ANS-Online.nl
dat Nijmegen op het nachtnet wordt aangesloten. Heuglijk nieuws en studerend Nijmegen reageerde dan ook
enthousiast. Dat gold helaas niet voor het gros van de
politieke partijen: waarom feestvieren als je ook ANSredacteuren kunt spammen met de boodschap dat jouw
partij echt moet worden vermeld? Als je immers ergens
samen voor hebt gevochten, moet je in campagnetijd
strijden om de credits op te eisen. ANS

Gemeenteraadsverkiezingen
ANS heeft een drukke verkiezingsmaand achter de rug.
Verschillende verkiesbare studenten werden geïnterviewd
en lijsttrekkers aan de tand gevoeld. De uitslag was verrassend. Nu de onderhandelingen voor een nieuw college
zijn begonnen, blijft ANS scherp toezien op de vele verkiezingsbeloftes. Worden er inderdaad meer starterswoningen gebouwd? Komt er een campustram? Wij houden
het in de gaten. 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).

Katholiek drama Tekst: Gijs Hablous/ Illustratie: Sascha Wijnhoven
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duivels
darwinisme
De Nederlandse Bisschoppenconferentie vindt dat het onderwijs aan de RU drastisch moet
worden veranderd. ‘Juist in een tijd van snelle wetenschappelijke ontwikkelingen
is het van belang voor de katholieke grondslag te kiezen.’ Hoe moet de RU reageren
op deze felle kritiek?
Weinig studenten weten dat het katholicisme nog altijd
een rol van betekenis speelt op de Radboud Universiteit.
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de taak
om de leden van het Stichtingsbestuur, die toezien op
het dagelijks bestuur van de RU, te benoemen. Vorig jaar
stelde het bisschoppenorgaan een commissie samen die
het onderwijs aan de RU zou gaan beoordelen. In oktober
bezocht een delegatie van deze Commissie Hendrickx de
RU en velde een bizar oordeel.
‘Geen van de bachelor- en mastervarianten van de studies
Biologie, Moleculaire Levenswetenschappen, Natuur- en
Sterrenkunde, Science en Scheikunde past binnen het
katholieke karakter van de Radboud Universiteit.’ Dit is
slechts een van de conclusies uit het evaluatierapport
dat ANS in handen kreeg. Als het aan de commissie ligt,
moet een aantal zaken drastisch worden veranderd in de
curricula van deze studies. Wanneer dit niet mogelijk is,
moeten de opleidingen worden afgeschaft. Bij Biologie zou
het darwinisme te veel de overhand hebben gekregen.
‘Het gelijk van de evolutietheorie is nog altijd niet onomstotelijk bewezen. Desondanks stoelt het volledige onderwijsprogramma van de opleiding op deze theorie’, stelt het
rapport. ‘Het zou voor de Radboud Universiteit pleiten als
zij kritisch durft te zijn op de natuurwetenschappen. Een
duidelijke keuze om haar katholieke identiteit te behouden
zou een krachtig signaal afgegeven aan de maatschappij.’
In hoeverre gaat dit schokkende rapport het beleid van de
bètastudies en de RU als geheel beïnvloeden? Worden we
binnenkort opgescheept met een extreem conservatief
College van Bestuur (CvB) en wordt het doemscenario
waarin volledige studies worden afgeschaft realiteit? Als
het werkelijk zover dreigt te komen, is het zaak dat de RU
haar katholieke identiteit heroverweegt.
Katholiek karakter
Tot nu toe werd altijd stilzwijgend ingestemd met het feit

dat de Bisschoppenconferentie het Stichtingsbestuur
benoemt. Bovendien lijken studenten weinig van deze
katholieke invloed te merken. Zo is de ‘K’ al enige tijd uit
de instellingsnaam verdwenen – tot september 2004 was
de naam Katholieke Universiteit Nijmegen – en zijn voorzieningen als de Universiteitsbibliotheek (UB) gewoon op
zondag geopend.
Toch leidde een aantal voorvallen tot enige maatschappelijke discussie en de vraag of de RU niet te conservatief reageerde. Zo werd in 2007 de ANS op last van het
CvB van de campus verwijderd, omdat er pornofoto’s in
het blad stonden. Een paar jaar later, in 2010, ontstond er
ophef over een voorlichtingsfilmpje waarin Playboymodel
Ancilla Tilia een man gek maakt met haar diepe decolleté. Volgens verschillende RU-medewerkers ‘paste de
seksistische inhoud van het promofilmpje niet bij het katholieke imago van de universiteit’. Het is gerust vreemd
te noemen dat de bisschoppen niet warm of koud worden van een playboymodel, maar dat het Darwinisme het
wel moet ontgelden.
‘Niet Gods intentie’
De conclusies uit het rapport zijn niet mals. ‘De inhoud van
een aantal curricula aan deze faculteit brengt de Katholieke identiteit van de Radboud Universiteit ernstig in gevaar’,
luidt een van de opmerkingen in het stuk over de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
(FNWI). Deze faculteit kan de deuren wel sluiten als de
aanbevelingen die de commissie doet daadwerkelijk zouden worden overgenomen. Geen weldenkende student of
onderzoeker wil tenslotte verbonden zijn aan een instituut
dat de vrije wetenschap in gevaar brengt en academische
vooruitgang blokkeert. De internationale concurrentiepositie van de RU wordt zo de vernieling in geholpen.
Niet alleen FNWI krijgt er flink van langs, ook de medische
faculteit moet het ontgelden. Bij de studies Biomedische

Column Mark Buck
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Barmhart
Felicitaties vielen mij naar aanleiding van de vorige
column ten deel. Dit kwam jammer genoeg door de
misvatting dat ik zou stoppen met schrijven. De term
‘moedige stap’ werd gebezigd. Als politicus weet je
dan hoe laat het is, als schrijver ook.

wetenschappen en Geneeskunde zou ‘terughoudendheid bij het doen van controversieel onderzoek’ het
devies moeten zijn. De commissie vindt met name dat er
meer vakken en colleges omtrent de ethische aspecten
van geneeskundig onderzoek zouden moeten worden
gegeven. Op dit moment zou er geen sprake zijn van een
juiste balans. Verder onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe
ivf-methoden en zelfs de genezing van kanker zou niet
de overhand mogen krijgen. ‘Het kunstmatig creëren van
leven of het geforceerd in stand houden hiervan is nooit
Gods intentie geweest, daar dienen ook onderzoekers
zich van bewust te zijn.’ Het rapport barst van dit soort bizarre uitspaken, die het open wetenschappelijke karakter
van de RU ernstig in gevaar brengen.
Geen commentaar
Het beoordelen van onderwijs en onderzoek is geen taak
van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het is dan
ook opmerkelijk en zeer kwalijk dat de conferentie nu
deze extreem conservatieve uitspraken doet. Omdat de
katholieke organisatie in deze kwestie haar boekje flink te
buiten is gegaan, vroeg de redactie van ANS het orgaan
om een reactie. Helaas wilde niemand van de Commissie
Hendrickx reageren.
Het meer dan vijftig pagina’s tellende stuk doet volstrekt
ridicule aanbevelingen en wil de RU ver terug in de tijd
werpen. Hoewel het CvB in het verleden in verschillende
gevallen bekrompen en conservatief heeft gehandeld,
is te hopen dat de universiteit het bisschoppenorgaan in
deze kwestie niet serieus neemt. Wat betreft één aspect
hebben Hendrickx en consorten echter wel een punt: het
is hoog tijd dat de RU een duidelijke keuze maakt. Juist
nu kan de Radboud Universiteit een signaal afgeven door
afstand te nemen van dit idiote rapport en haar katholieke
identiteit nog eens kritisch onder de loep te nemen. ANS

Moedige stap, moeilijke fase, zware keuzes; het
jargon van politici nodigt uit om er een column over
te schrijven en doet dat tegelijkertijd ook niet. Aan
de ene kant zijn het literaire waarheden die in veel
relaties nog van pas zouden kunnen komen. Aan de
andere kant zijn het lege hulzen van een kogel die
nimmer afgevuurd zal worden.
Daar staat de politicus, de tong als loop van zijn
geweer, het priemende vingertje als trekker. En u, u
heeft medelijden. Wat drijft deze zielen om zichzelf
als jagers op een leeg veld voort te bewegen? Wie
bezielt het om de geesten van mooie pennenvruchten te ontnemen van hun waarde door ze nota bene
in een debat te gebruiken?
Het antwoord op die vragen bent u. U wilt bestuurd
worden door mensen die goed uit hun woorden
komen, mensen die u beloftes maken, mensen die
u soms kwetsen maar tegelijkertijd ook betere tijden
beloven. En daarmee is uw medelijden onterecht;
want het valt ook u ten deel.
Dat soort dingen realiseer ik me terwijl ik de onterechte felicitaties in ontvangst neem. Ik stop niet:
niet met schrijven en niet met die verdomde politiek.
En voor een koerswijziging heb ik nog een heel leven
de tijd. Maar één ding moet me van het hart over
schrijven en politiek. Het is niets zonder u. Zonder
u hoeft geen enkele schrijver of politicus ooit na
te denken over wat hij doet. Dus voor u, vanuit de
grond van mijn hart: gefeliciteerd!

Adverteren? Kijk op ANS-Online.nl
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Laatste oordeel Tekst: Kim Saris en Bas Verkooijen/ Foto: Anders ANS-Online.nl
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Leef, woon, werk, feest... met ANS
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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.

Op deze zonnige donderdagmiddag schuifelen de studenten de collegezaal
binnen. De groep bestaat voornamelijk uit dames met zonnebrillen in het haar,
die hun zomerse rokjes voor het eerst dit jaar uit de kast hebben getrokken.
Het college van vandaag gaat over taalspecifieke intonatiepatronen en hoe die
voor miscommunicatie kunnen zorgen tussen culturen. Wat volgt is een
minutenlange opsomming van voorbeelden. ‘Het eerste wat buitenlanders
vaak denken over Nederlanders is: “wat praten ze hard”’, zegt professor Gerritsen terwijl ze haar stem verheft. De grote hoeveelheid voorbeelden maakt
de theorie over intonatiepatronen duidelijk, maar gaat uiteindelijk vervelen.
De docent lijkt echter helemaal op te gaan in haar verhaal. De professor vervolgt: ‘Mensen uit mediterrane culturen worden vaak gezien als opgewonden
sprekers.’ Gerritsen loopt driftig heen en weer, terwijl ze haar verhaal ondersteunt met grote gebaren. ‘In de Aziatische wereld laten sommige vrouwen
hun stembanden oprekken om hun stem te verhogen, terwijl een vrouw als
Margaret Thatcher door de jaren heen steeds lager is gaan praten.’ Studenten
hoeven niet bang te zijn dat zij het college niet begrijpen. De meest simpele
zaken worden door Gerritsen uitvoerig uitgelegd. Dit is duidelijk, maar komt
ook kinderachtig over. De professor geeft graag advies: ‘Wie carrière wil maken, kan beter brommen als een beer dan piepen als een muis.’
De pauze laat niet lang meer op zich wachten, toch bevinden de studenten zich
in gedachten al op het terras en de meligheid slaat toe. Achterin de zaal zit een
groepje dames giechelend te tinderen, waardoor de professor in de war raakt
en zegt: ‘Ik ben het even kwijt, niet dat jullie lawaai maken hoor.’ Na de pauze
legt de docent de theorie van hoge- en lage-contextculturen uit met een reeks
voorbeelden van symbolen en handgebaren. Wanneer de professor verschillende manieren van begroeten voordoet, zwaaien de studenten vrolijk terug.
Het college bestaat hoofdzakelijk uit plaatjes, inclusief de privékiekjes van
Gerritsen, en bevat weinig theorie. Toch kan de professor het niet laten om
nog een persoonlijk verhaal te vertellen. ‘Op vakantie zat ik in een restaurant
te dineren met mijn partner en plots voelde ik een hand over mijn rug. Dit aaigebaar kwam van de kok, die wilde vragen of het eten smaakte.’ De studenten
lijken het allemaal prima te vinden en er klinkt een zucht van verlichting als de
laatste dia op het beeld verschijnt. De zonnebrillen worden weer op de neuzen
geschoven en de studenten vluchten de zaal uit, de zon tegemoet.
Het Laatste Oordeel der Studenten
Het college van Gerritsen wordt positief beoordeeld door de aanwezige studenten. ‘Ze doceert met passie’, oordeelt een student. ‘In haar presentaties zitten altijd leuke voorbeelden.’ Veel studenten kunnen de persoonlijke draai die
Gerritsen aan haar verhaal geeft wel waarderen, maar hebben ook nog een
punt van kritiek. ‘Soms is ze zo gepassioneerd bezig dat ze van de kleinste
onderbrekingen geïrriteerd raakt.’ Ondanks dat de professor soms iets weg
heeft van een overijverige juffrouw, wordt zij geprezen om haar enthousiasme.
‘Zolang ze op zo’n leuke manier met haar handen blijft wapperen, neem ik de
privéfoto’s voor lief.’ ANS
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rebels
talent
Shockeren en provoceren lijkt de tweede natuur van muzikant Jett
Rebel. Met veel bloot en weinig schaamte trekt dit extravagante alter ego de aandacht. ‘Wie vindt dat mijn imago ingestudeerd is, kan wat mij betreft de tering krijgen.’

‘Te veel crack en te weinig whisky vandaag’, laat muzikant
Jett Rebel (23) zich ontvallen als hij tijdens zijn optreden
in Doornroosje een pauze neemt voor een slokje scotch.
De jonge artiest verzorgt met verve het voorprogramma
van Chef ’Special. Vorig jaar werd Jett Rebel door 3FM
uitgeroepen tot Serious Talent en nu maakt hij kans op
de gelijknamige award. Daarnaast staat zijn naam op het
Pinkpop-affiche. Deze avond in Nijmegen trekt de artiest
tijdens het concert graag en succesvol de aandacht
van de meisjes in het publiek. Met wulpse bewegingen
en veel gekreun maakt hij zich het podium eigen. De
muzikant is met zijn skinny jeans en rode lippenstift geen
alledaagse verschijning. Over zijn gelakte nagels zegt hij:
‘blauwe glitters vind ik tof, that’s it.’
Multi-instrumentalist Jett Rebel speelde in de studio zijn
twee EP’s – met radiohits zoals Louise en Do You Love Me
At All – volledig zelf in. Het genre van zijn muziek laat
zich moeilijk vangen in één woord: het varieert van pure
pop tot ruige rock. Zo coverde hij in De Wereld Draait
Door op geheel eigen wijze de Spice Girls en is hij tevens
niet vies van een Elvis-imitatie. Ook vanavond keert hij
het publiek de rug toe om de openingsakkoorden van
Jailhouse Rock te spelen en vervolgens sexy de heupen
los te schudden op het vervolg van deze klassieker.
Ondanks lovende kritieken is Jett Rebel nog relatief onbekend. Dat blijkt als de ANS-interviewers tegen het einde

van de middag Doornroosje betreden. ‘Jullie zijn Jett
Rebel?’, vraagt de medewerker in de zaal. Aan de muur
hangt het affiche van het concert vanavond. Zijn naam is
verkeerd gespeld.
Jett Rebel is de artiestennaam en vooral het alter ego van
Jelte Tuinstra, een gewone jongen met een liefde voor
muziek. Een totaal ander persoon dan de wildebras op
het podium, zo blijkt uit het gesprek die middag: Jett doet,
waar Jelte stopt. Shockeren met halfnaakte meisjes in
videoclips of blote mannen in bad op Facebook? Niet is
te gek.

‘Blauwe glitters vind
ik tof, that’s it.’
Wie ‘Jett Rebel’ zoekt op internet ziet als eerste resultaat een foto waarop hij de billen grijpt van een
halfnaakt meisje. Hoe zit dat?
‘Dat was een spontane actie. We waren de videoclip van
Do You Love Me At All aan het opnemen met twee vriendinnen, zonder script of plan. Eerst figureerden de meisjes
alleen met hun handen in beeld, bijvoorbeeld om aan mijn
kleren te trekken. “Mogen we ook met onze blote kont in
beeld?”, vroeg een van de meisjes absoluut onverwacht.
“Natuurlijk, waarom niet?”, was mijn eerste reactie.’

Interview Jett Rebel Tekst: Anders Hoendervanger/ Foto’s: Pleunie de Wild
Leef, woon, werk, feest... met ANS
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‘Het zijn trouwens de billen van mijn ex-vriendin waar ik
mijn handen in zet. Als Jelte Tuinstra zou ik niet zo snel
voor de camera een meisje in de billen knijpen, maar als
Jett Rebel zit ik in een modus waarin mij dat overkomt.’
Je ex-vriendin in een videoclip in de kont knijpen,
is dat niet heel ongemakkelijk?
‘We hebben nog steeds een goede klik. Het is ook wel
fijn als je iemand lichamelijk kent, dan lijkt het tenminste
geloofwaardig.’
Tuinstra’s videoclip is een soort omgekeerde Blurred Lines. De artiest fungeert als speelbal voor de meisjes. Zo
krijgt hij een zak over zijn hoofd getrokken, incasseert
hij klappen, wordt zijn mond gesnoerd met Duct tape en
rookt hij vijf sigaretten tegelijk.
Ben je niet bang dat mensen je voorkomen juist
nep vinden, omdat je het shockeren zo benadrukt?
‘Het klopt dat ik als Jett Rebel gekke dingen doe, maar
het zijn acties die ik niet onder controle heb. Wie vindt
dat mijn show of imago ingestudeerd en nep is, kan wat
mij betreft de tering krijgen.’
Hoe moeten we de tegenstelling tussen Jett en
Jelte zien?
‘Op het podium voel ik mij veilig en het meest op mijn
gemak, tussen de mensen het minst. Ik ben dan heel
bang voor de mening van anderen. Als ik na een optreden moet signeren ben ik heel verlegen, terwijl ik vijf
minuten eerder nog op het podium stond te stuiteren.
Vroeger was het nog veel erger. Wanneer ik een album
had opgenomen en iemand een refrein niet mooi vond,
gooide ik alle opnamen de prullenbak in.

‘Het zijn trouwens de billen van mijn
ex waar ik mijn handen in zet.’
‘Ik kom uit Baarn, een bekrompen dorp waar mensen
regelmatig “vieze homo” naar je roepen wanneer je
lippenstift draagt. Toen ik naar Amsterdam verhuisde,
merkte ik al snel dat ik meer kon maken qua uiterlijk.
Misschien dat ik nu inhaal wat ik vroeger heb gemist.
Het is chiller om een stuk steviger in je schoenen te
staan en een beetje stoer te doen.’

Al van jongs af aan waren voor Tuinstra allerlei muziekinstrumenten binnen handbereik. Het liefst ramde hij met
stokken op een drumstel. Ondanks dat hij op vierjarige
leeftijd nog niet bij de pedalen kon komen, drong hij aan
op les. Zijn jongensdroom? De drummer worden van
Kinderen voor Kinderen. Het is niet verwonderlijk dat de
muzikale Tuinstra in menig bandje heeft gespeeld, waaronder Valerius, en deelnam aan het Junior Songfestival.
Wanneer besloot je muzikant te worden?
‘Op de middelbare school vond ik het moeilijk me te
concentreren, mijn illusie was dat het zou helpen als
alle vakken over muziek gingen. Daarom ben ik naar
het popconservatorium gegaan. Al snel viel het niveau
van de muzieklessen tegen en wilde ik elke dag snel
weer naar huis om aan mijn eigen liedjes te werken. Ik
had sterk de drang gewoon muziek te spelen zonder de
poespas van muziektheorie. Noten lezen heb ik bijvoorbeeld nooit onder de knie gekregen.’
Heb je het conservatorium verlaten voor je
muziekcarrière?
‘Ik kon door overbelasting van mijn arm even geen
gitaar meer spelen, toen ben ik gestopt. Door deze
RSI-klachten kon ik uiteindelijk anderhalf jaar lang
niet spelen. Daarvan heb ik geleerd dat je niet eeuwig
kunt doorgaan. Ik speel alleen nog het noodzakelijke,
daardoor worden de liedjes beter. De RSI is helaas nooit
helemaal verdwenen en vormt soms nog een beperking.’
In recensies word je vergeleken met David Bowie,
The Beach Boys en Prince. Zijn dat ook jouw inspiratiebronnen?
‘Prince inspireert mij door de manier waarop hij op het
podium staat. Vooral hoe hij dan met zijn bandleden omgaat is bewonderingswaardig. Veel soloartiesten kennen
hun medemuzikanten niet eens. Mijn eigen bandleden
zitten niet in de band omdat ze goed mijn muziek kunnen naspelen, natuurlijk lukt hen dat. Waar het om gaat
is of zij ook iets kunnen toevoegen.
‘Ik heb een heel heftige Beach Boys-fase gehad. Een
fascinatie kan soms zo heftig worden dat ik er geen
andere uiting aan kan geven dan een tatoeage.’
Op Tuinstra’s arm prijkt een hartje met de naam van
Beach Boys-bassist en zanger Brian Wilson. Hij rolt zijn
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mouw verder op waarna een grote Elvis-tatoeage zichtbaar wordt. Niet enkel bekende muzikanten versieren
het lichaam van Tuinstra. Zo heeft hij ook een ‘familiearm’
met de naam van zijn moeder en zusje. Ook een nietfamilielid heeft via de inkt zijn weg gevonden naar deze
ereplaats: middelbare-schoolvriend Xander, het muzikale
maatje van Tuinstra. Xander is de bassist uit Rebel’s band
en ze nemen sporadisch samen een bad.
Waarom plaats je een badderfoto op Facebook?
‘Mijn vrienden zijn heel erg vrij en gezellig met elkaar.
Ik heb nog meer badfoto’s op Facebook staan, ook met
andere mannen. Dat is niet per se homo-erotisch, in tegendeel. Xander en ik zijn goede vrienden en kunnen het
ook muzikaal goed met elkaar vinden. Zo delen we een
fascinatie voor niet-uitgekookte muziek.’
Wie zijn er volgens jou wel uitgekookt?
‘Iedereen eigenlijk. Laatst vertelde iemand mij dat ik
commercieel ben. Ik heb nooit geld willen verdienen
met mijn muziek, of een liedje op een bepaalde manier
geschreven zodat mensen het zouden kopen. Uitgekookte
muziek kenmerkt zich door te perfecte melodielijntjes en
rechtgetrokken stemmen. Muzikanten kunnen tegenwoordig niet meer zingen, niet meer spelen. Alles kan op de
computer worden aangepast, daarom denken artiesten al
snel “waarom zou ik het zelf nog doen?”’

‘Muzikanten kunnen
tegenwoordig niet meer zingen.’
Jelte Tuinstra kwam die middag bij Doornroosje aan in
een kleine auto en parkeerde deze naast de grote bus
van Chef ’Special. De voertuigen blijken achteraf niet de
verhoudingen te weerspiegelen. Jett Rebel is zonder twijfel een aanstormend talent en weet in het voorprogramma
te overtuigen met zijn akoestische set. Het moment dat hij
als speciale gast mag meespelen met Chef ’Special wordt
door velen aangemerkt als het hoogtepunt van de avond.
Na afloop van het concert gaat de hoofdact albums signeren, maar een paar jongens lopen al eerder weg. ‘Ik had
liever de handtekening van Jett’, zegt een van hen tegen
zijn vrienden. ANS
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ansjes
Een Ansje mag maximaal 35 woorden bevatten en kost 5 euro
voor studenten en 10 euro voor externen. De waarde van de
aangeboden goederen mag de 900 euro niet te boven gaan.
Mail naar: stichtingmultimedia@gmail.com
Vrijwilligerswerk in het buitenland? Wil je met straatkinderen werken in Azië, Afrika of Zuid-Amerika? Kom
naar ons informatieweekend van 11-13 april 2014. Voor
informatie en aanmelding: www.samen.org

“Studeren in Nijmegen, ook je huisarts in Nijmegen?”
Zie www.mcbrakkenstein.nl.

Studentenvakbond AKKU zoekt voor volgend jaar gemotiveerde mensen die voor de Nijmeegse studenten op
willen komen! Wil je ook een tof en leerzaam bestuursjaar? Solliciteer vóór 11 april. Meer weten? Stuur een
mail naar zoekco@studentenvakbondakku.nl

(Advertentie)
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van koning
gorilla tot
prins pils

De stoere koningen van vroeger die onverschrokken ten strijde
trokken, zien we tegenwoordig al lang niet meer. De voorgangers
van Willem-Alexander waren vooral wildebrassen en
dronken bazen. Past onze vorst in dit rijtje?

ANS-Online.nl
Leef, woon, werk, feest...
met ANS
15
P.P.15

Nederland viert 26 april haar eerste Koningsdag ooit. Na
ruim 120 jaar met vrouwelijke monarchen, is het nu weer
een man die de touwtjes in handen heeft op paleis Huis
Ten Bosch. Willem-Alexander werd bij zijn aantreden al
bekritiseerd om zijn gladgeschoren wangen. Echte koningen dragen baarden, zo werd er gezegd. De voorgaande
Willems waren inderdaad ruige heren met wilde escapades. ANS legt Willem-Alexander langs de meetlat van zijn
voorgangers. Hoe koning is onze vorst nu eigenlijk?
‘Foei, wat een lelijke jongen’
Koning Willem II was een echte strijder. Hij wordt niet voor
niets de ‘Held van Waterloo’ genoemd. In 1815 vocht hij
met de geallieerden mee tegen de legers van Napoleon
en kwam met een schotwond terug van het front. Willem
werd als held ontvangen door het volk. Deze koning is
echter door meer beroemd. Politici willen hun mening
nog wel eens aanpassen, maar zo snel als Willem II dat
deed is ongekend. In 1848 veranderde hij binnen één dag
van conservatieve monarch in een liberaal die de grondwet van Thorbecke steunde. Angst om zijn macht te verliezen speelde hierbij een grote rol. Zelf heeft hij overigens
weinig last gehad van deze machtsbeperking, nog geen
jaar later overleed hij.

Willem III deed zonder gêne
zijn badjas uit en toonde
voorbijgangers zijn klokkenspel.
Zijn zoon, Willem III, had zijn karakter niet zo mee. De
wildste verhalen gaan rond over deze Oranje, wat hem de
bijnaam Koning Gorilla opleverde. Zo stond hij bekend
als een onberekenbaar persoon. Sprekend hiervoor is de
balkonscène in Montreux. Daar deed hij zonder gêne zijn
badjas uit en toonde hij voorbijgangers zijn klokkenspel.
Voorafgaand aan zijn koningschap twijfelde Willem III of
hij wel koning wilde worden. Met de nieuwe grondwet van
1848 was de macht van de Nederlandse vorst beperkt en
hier was Koning Gorilla het niet mee eens. De op macht
beluste prins besloot uiteindelijk toch om zich te laten
kronen. Tijdens zijn regeerperiode had hij voortdurend
ruzie met zijn ministers. Zo nam Thorbecke standaard
twee pennen mee als hij Willem iets wilde laten ondertekenen. De eerste pen smeet de vorst namelijk altijd
woedend de kamer in. Later verloor de beste man zijn
interesse in de politiek en richtte hij zijn aandacht vooral
op zijn directe omgeving. Willem III was er niet vies van
om lakeien en zelfs zijn vrouw voor paal te zetten. Het
huwelijk met Sophie van Württemberg, een volle nicht,
mag gerust gezien worden als een drama. Sophie schreef
in 1840 in haar dagboek dat ze tot God had gebeden om
dood te gaan in het kraambed, omdat ze het niet meer

uithield met haar man. Na de bevalling kwam Willem III
maar twee keer op bezoek, waarbij zijn eerste woorden
over zijn zoon waren: ‘Foei, wat een lelijke jongen.’
Koning Koopman
De eerste vorst der Nederlanden uit het huis van OranjeNassau, Willem I, gaf graag geld uit. Dit deed hij vooral
aan infrastructuur, industrie en oorlog. Hierdoor staat hij
bekend als koning Koopman.
De grootste uitgave die Willem I deed, was aan de oorlog
met België. Met het invoeren van de talenwet, waarin
werd bepaald dat ook in het zuiden van de Nederlanden
Hollands de officiële taal werd, ontstond een probleem.
Een groot deel van het toekomstige België was het hier
mee oneens en wilde onafhankelijk worden. Willem I kon
zich niet neerleggen bij de splitsing en stuurde er een
leger op af. Deze enorme belasting voor de staatskas
zorgde voor een financiële malaise. Uiteindelijk moest
Koning Koopman de strijd opgeven en liet hij zijn zoon,
Willem II, achter met een enorme schuld.
Pinteman
Na deze drie stoere vorsten kwam er een hele rij met
vrouwelijke troonopvolgers. Het was even wachten, maar
nu staat er weer een man aan het hoofd van de natie.
Koning Willem-Alexander is sinds 30 april 2013 koning
der Nederlanden, echter niet onder de naam Willem IV.
Zelf zegt hij hierover: ‘Ik ben toch geen nummer.’ Wellicht
durfde Willie het niet aan om de naam van zijn stoere
voorgangers over te nemen.
Dat de huidige koning niet vies is van een biertje weet
iedereen. Tijdens zijn studententijd in Leiden, waar hij
Geschiedenis studeerde, kreeg Willem-Alexander de
bijnaam Prins Pils. In deze periode werd er door het volk
getwijfeld of Willem wel de intellectuele capaciteiten
bezat om koning te worden. Lex was zelf dan ook niet blij
met zijn bijnaam. Nu maakt hij zich er niet meer zo druk
over en drinkt hij rustig een pilsje met Poetin in Sotsji.
Alexander doet in ieder geval zijn best om in de smaak te
vallen bij het volk. Op de dag dat Prins Pils koning werd,
besloot een café in Limburg de rekening van een rondje
op te sturen naar het koningshuis. De kersverse koning
was niet de flauwste en maakte de 97,20 euro over. Dit
heeft hij overigens niet van een vreemde. Bij de inhuldiging van Beatrix betaalde het hof ook al voor de rekening
die opgestuurd werd vanuit een café. Daarnaast doet Willie niet moeilijk om een vakantiehuisje meer of minder.
Zijn woning op Kreta is inmiddels helemaal ingericht en
de dienstwagens zijn ook vervangen naar zijn eisen.
Koning Willem-Alexander is dus niet de bebaarde stoere
koning zoals vroeger de norm was. Onze koning wil
graag een stoere vorst zijn, maar zal vooral de geschiedenisboeken ingaan als de brave koning die af en toe wel
een goudgele rakker lust. ANS
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Wat voor een koning ben jij? Koning Sexy Dansmoves, Koning
Kots of Koning Wodka? Vul in, knip uit en plak aan elkaar. Met
deze kroon op je hoofd waan jij je een vorst op Koningsdag.

Liedjes in je hoofd Tekst: Janna Gerrits en Gijs Hablous/ Illustratie: Jurgen Tesselaar
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de wetenschap achter

muzikale
mysteries

De meest vervelende liedjes spoken vaak dagenlang door je hoofd.
Wetenschappers uit verschillende disciplines doen onderzoek naar dit
fenomeen. Waarom is de mens gevoelig voor muziek en wat zorgt
ervoor dat hitjes ons bijblijven?
Het luisteren van bepaalde liedjes kan allerlei emoties
oproepen, van simpele vrolijkheid tot diepgewortelde
nostalgie. Welke muziek voor deze gevoelens zorgt,
verschilt per persoon. Nummers die blijven hangen zijn
juist voor veel mensen hetzelfde. Sommige hitjes die je
op donderdagavond in de Molenstraat hoort, spoken
zaterdag nog steeds door je hoofd. Zo kan de tekst van
YMCA je dagenlang achtervolgen. Niet zelden zijn deze
oorwurmen, zoals wetenschappers ze noemen, een bron
van irritatie. In de wetenschappelijke wereld lopen de
meningen uiteen over deze kwestie. Hoewel er geen
volledige consensus bestaat over de processen achter
muziek, is een ding duidelijk: de verklaring ligt in onze
hersenen. Hoe denken onderzoekers uit verschillende
wetenschapsgebieden over muzikale mysteries?
Origine
Over de oorsprong van muziek is nog veel onduidelijk.
Zo vertelt Vincent Meelberg, musicoloog en docent
Algemene Cultuurwetenschappen aan de RU, dat bepaalde theorieën stellen dat taal en muziek dezelfde oorsprong hebben en vervolgens uit elkaar zijn gegroeid,
‘maar er zijn ook onderzoekers die beweren dat de
basis al verschilt.’ Neuroloog Cyrille Ferrier legt ook een
link met taal: ‘Zangvogels worden bijvoorbeeld als model voor spraak- en taalonderzoek gebruikt. Zij gebruiken muziek om te communiceren. Het kan dus zijn dat
taal uit muziek is ontstaan of vice versa, maar dit is een
kip-en-ei-verhaal dat de wetenschap nooit zal ontrafelen.’
Meelberg stelt dat nog niet is bewezen of muziek wel of
geen evolutionaire noodzaak heeft. Ferrier beaamt dit

met een knipoog: ‘Rocksterren worden aanbeden, misschien heeft dat toch iets te maken met voortplanting.’
Darwin dacht wel dat muziek bestond om een seksuele
partner aan te trekken. Deze theorie lijkt echter niet op
te gaan, omdat mannen en vrouwen op dezelfde manier
muziek maken en er hetzelfde naar luisteren. Het ene

‘Muziek moet zowel intuïtief als
onverwacht zijn.’
geslacht gebruikt muzikaliteit dus niet als lokmiddel
voor het andere. Meelberg vermoedt wel dat een van
de redenen waarom muziek bestaat, in de menselijke
natuur ligt. ‘Het ritme van muziek kan worden gecorreleerd aan cyclische processen in het lichaam, zoals het
kloppen van ons hart.’
De kracht van herhaling
De cyclische processen in het lichaam vertonen een
parallel met de herhaling in muziek. Volgens Jan van
Balen, promovendus op het gebied van ICT-muziekonderzoek, wordt een liedje daardoor catchy. ‘Aanstekelijke nummers voldoen bijna altijd aan bepaalde criteria,
ze bevatten veel herhaling of een specifiek herkenbaar
stukje.’ Daarbij moet een nummer ook juist iets nieuws
hebben, wil het blijven hangen. Deze balans maakt
pakkende liedjes tot een succes: ‘Het moet zowel intuïtief als onverwacht zijn. Waar het nieuwe, onverwachte
aspect precies uit moet bestaan, onderzoeken we nu.’
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Neurologisch neuriën
Toch blijven niet alleen lekker klinkende nummers in je
hoofd zitten. Van Balen en Meelberg maken een duidelijk
onderscheid tussen catchy nummers en oorwurmen. Het
laatste is een catchy liedje dat tegen je zin je hoofd binnendringt en niet verdwijnt, of je het nu mooi vindt of niet.
‘Wat een catchy nummer precies tot oorwurm maakt is nog
niet wetenschappelijk aangetoond, maar vermoedelijk is
pure herhaling, een loop, de succesformule. Het refrein
van I Follow Rivers kun je bijvoorbeeld eindeloos doorzingen’, aldus Van Balen.
Neuroloog Ferrier levert interessant bewijs voor dit vermoeden. Hij plaatste elektroden direct op de hersenen van
een proefpersoon en liet diegene naar een zich steeds
herhalend stukje spraak luisteren. ‘De resultaten van de
scan lieten zien dat een specifiek gedeelte van het brein
verhoogd actief werd. Dit gebied wordt onder andere
geassocieerd met het luisteren naar muziek.’ Hoewel tot
dusver slechts één proefpersoon werd onderzocht, noemt
Ferrier het een interessante bevinding. Hij voegt toe dat
we automatisch van gesproken tekst een melodie maken,

zolang dezelfde tekst vaak genoeg wordt afgespeeld.
‘Deze resultaten vormen mogelijk een mooie aanzet tot
verder onderzoek naar oorwurmen.’

‘Muziek die we tussen ons vijftiende en vijfentwintigste levensjaar
luisteren, slaan we beter op.’
Nostalgisch verlangen
Naast bepaalde kenmerken van een liedje spelen ook
nostalgische gevoelens een rol bij het bewaren van muziek
in het brein. ‘Het is bekend dat we muziek die we tussen ons vijftiende en vijfentwintigste levensjaar luisteren,
beter opslaan’, vertelt Van Balen. Dit verschijnsel wordt het
reminiscentie-effect genoemd en gaat ook op bij herinneringen aan gebeurtenissen uit deze levensfase. Volgens
Meelberg komt dit doordat deze periode zeer bepalend is
voor de vorming van je persoonlijkheid. Luister dus – voor
het te laat is – muziek die je ook op je tachtigste nog kunt
waarderen. ANS

Universitaire Studentenraad
Studieadviseurs
Er zal een inventarisatie worden gemaakt van de
huidige kwaliteit van studieadviseurs. Opvallend is
dat de Radboud Universiteit (RU) weinig studieadviseurs heeft in verhouding tot het totale aantal
studenten. Vooral als dit vergeleken wordt met
andere universiteiten in Nederland wordt dit duidelijk. Daarnaast is de kwaliteit van de adviezen van
studieadviseurs regelmatig slecht en signaleren we
terughoudendheid in het stimuleren van extracurriculaire activiteiten. De USR zal gaan kijken waar
ruimte is voor verbetering en zal concrete aanbevelingen doen bij het College.
USR-werkgroep Diversiteit op de Campus
Deze USR-werkgroep is dit jaar opgezet om te
kijken hoe verschillende groepen het ervaren om op
de campus te zijn. Er zijn gesprekken geweest met
homoseksuelen, studerende moeders, christenen,
moslims en transgenders om te peilen of deze
groepen tegen problemen aanlopen. Deze werkgroep zou samen met het College kunnen kijken
naar het hoofdstuk Diversiteit van het Strategisch
Plan. Vooral de introductie en de begeleiding van
o.a. studie-adviseurs zijn zaken waar goed naar
gekeken zal worden.

Website: www.numedezeggenschap.nl, Twitter:
@NUMedezeggensch, Facebook: www.facebook.com/
NUmedezeggenschap, E-mail: usr@student.ru.nl.

Nacht van de UB
In de nacht van 19 op 20 juni organiseert de USR weer de Nacht van de UB. Vorig jaar is deze nacht georganiseerd met
als doel om de openingstijden van de UB te verruimen, en met succes! Dit jaar is het doel om zowel de UB, het Erasmusgebouw en het Sportcafé langer open te houden en te zorgen voor meer uniforme openingstijden.
De reden dat de USR dit wil, is zorgen dat er een blok op de universiteit komt dat altijd lang open is en ook de juiste
voorzieningen heeft om open te zijn. Het hele Erasmusgebouw hoeft echter niet open; als het gebouw tot de tweede
verdieping open blijft is er buiten de UB extra studieruimte in het MMS. Daarnaast kunnen studenten via de brug op de
eerste verdieping voortaan ook ’s avonds binnendoor naar het Sportcafé. Een Sportcafé dat langer open is, waardoor
mensen ook ’s avonds nog iets kunnen eten en/of drinken. Jij kunt ook je bijdrage leveren hieraan! Kom in de nacht van
19 op 20 juni naar de Nacht van de UB!

(Advertentie)
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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: Groepsuitjes.

Wat: dansworkshop rock-‘n-roll
Waar: Danscentrum Vermeulen
Prijs: 75 euro per groep
Plezier: lachen, schoppen, leedvermaak 				
			
Voor deze activiteit
moet je een even aantal
mensen optrommelen.
Zo niet heeft de eenzame
toeschouwer van het
gezelschap in ieder geval
een uur lang lachplezier.
De basis van de rock-’nrolldans is namelijk de
kick, een schopbeweging,
waardoor de schenen van de danspartner ernstig gevaar lopen. Onder
begeleiding van vetkuiftonen leert
de dansdocent op leeftijd zelfs de
stijfste hark swingen zoals Sandy en
Danny in Grease. Al snel draaien de
paren lachend de ruimte door, terwijl
ze hun uiterste best doen niet tegen
elkaar op te botsen of armen te ontwrichten. De eerstvolgende keer dat
je na deze cursus met je vrienden in
de kroeg staat, zul je in ieder geval
de show stelen.

Wat: geocaching
Waar: in de open lucht		
Prijs: gratis			
Plezier: pas als je de buttplug vindt

Wat: lasergamen
Waar: LaserQuest
Prijs: 9,50 euro per persoon
Plezier: heel kort maar krachtig
		

Wie denkt dat alleen piraten en kleuters schatzoeken, heeft het mis. Overal
in Nederland hebben
geocachers doosjes verstopt met schatten erin en
deze kan iedereen zoeken
met een gps. Het testpanel
kiest op internet de locatie
Kops Plateau in Nijmegen
Oost en gaat, gewapend met schopje
en mobiel, op speurtocht. Schatzoeken met een oude kaart blijkt nog
makkelijker dan met de onbetrouwbare gps van de iPhone. In de
aanwijzingen op internet stond niets
over het beklimmen van een metershoog hek en dus zoekt het testpanel
in het gebied vlak daarvoor. Als
de speurders na een uur nog niets
beters hebben gevonden dan een
voorwerp dat verdacht veel op een
buttplug lijkt en genoeg hebben van
de vreemde blikken van hondenuitlaters, gaan ze met hangende pootjes
naar huis. Een wandeling in het park
was nog spannender geweest.

Kun jij je vrienden soms
wel schieten? Dan is lasergamen ideaal. Boven de
Bakker Bart kun je je een
kwartier lang, gewapend
met een lasergeweer,
verliezen in een bloedstollende strijd. Trek bij
voorkeur luchtige kleding
aan, want met zes losgeslagen vrienden in de buurt die
niets liever willen dan jou neerknallen, is zweten gegarandeerd. Helaas
is de spanning van het verbergen
achter glow-in-the-darkmuren en op
tijd wegrennen maar van korte duur:
voor je laserstraal het eerste slachtoffer heeft bereikt, is het kwartier
alweer om en word je gesommeerd
te poseren voor een groepsfoto.
Hoewel van korte duur, levert een
kwartier sci-fi-soldaat spelen in
ieder geval voldoende stof voor een
heldhaftig verhaal bij het biertje na
afloop. ANS
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artistieke
academici
Met de oprichting van de Akademie van Kunsten komen kunstenaars
als Anton Corbijn en A.F.Th. van der Heijden terecht tussen de
wetenschappers. Ook elders gaan kunst en de academische wereld
steeds vaker samen. ‘Flauwekul’ zegt de een, ‘logisch’ vindt de ander.
Wat hebben kunst en wetenschap elkaar te bieden?

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) opent deze maand de Akademie van Kunsten.
Onder de eerste negentien prominente leden zijn onder
andere regisseur Paul Verhoeven, schrijver A.F.Th. van
der Heijden, hiphopdirigent Kyteman en modeontwerpers
Viktor en Rolf. De nieuwe Akademie moet niet alleen een
platform worden waar deze vooraanstaande kunstenaars uit
alle disciplines samenkomen, maar ook een mogelijkheid
bieden om de banden tussen wetenschap en de cultuursector aan te halen.
De oprichting van de Akademie past in een trend: steeds
vaker ontmoeten wetenschap en kunst elkaar. De Belgische
kunstenaar Koen Vermechelen houdt zich bijvoorbeeld bezig met het kweken van kippen en onderzoekt zo het thema
van bio-culturele diversiteit. Zijn doel is om een kosmopolitische kip te creëren, die als superbastaard de genen van
alle kippenrassen in zich heeft. De Duitse kunstenaar Adi
Hoesle ontwikkelde in samenwerking met professor Andrea
Kübler de Brainpainter, een apparaat dat hersengolven om
kan zetten in schilderijen. Sinds tien jaar is het bovendien
mogelijk voor kunstenaars om aan de hand van een kunstwerk te promoveren aan de universiteit.
Deze ontwikkelingen zijn opvallend. Kunst wordt vaak
gezien als het persoonlijke, subjectieve werk van de kunstenaar. De maker is een vrije geest die haar creativiteit
botviert op bijvoorbeeld doek, muziekstuk of schrijfwerk.
Wetenschappers houden zich daarentegen voornamelijk

bezig met harde feiten, die zij binnen vaste kaders en
volgens regels van verantwoord onderzoek benaderen.
Toch benaderen deze werelden elkaar nu. Hoe komen ze
samen? Waar overlappen ze? En wat hebben ze elkaar te
bieden?
Gescheiden wegen
Van oudsher liggen kunst en wetenschap in elkaars verlengde.
De oude Grieken kenden geen speciaal woord voor kunst.
Zij schaarden dit onder het woord technè, dat ze gebruikten
voor vakmanschap in iedere techniek. Op middeleeuwse

‘Een urinoir op een stoeltje
zetten is niet echt een
wetenschappelijk statement.’
universiteiten werd onderwezen in de zeven vrije kunsten –
septem artes liberales. Muziek werd samen met meetkunde,
rekenkunde en kosmologie onder de rekenkundige categorie
geschaard. In de Renaissance heerste het ideaal van de homo
universalis, de mens die zich op alle vlakken ontwikkelde.
Leonardo da Vinci vormde hier – als architect, ingenieur,
natuurkundige, schilder en meer – het toonbeeld van.
Toen de KNAW in 1808 werd opgericht heette ze nog het
Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en
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Schoone Kunsten en bood het instituut onderdak aan zowel
kunst als wetenschap. ‘De kunstenaarsklasse is er door
Thorbecke uitgezet’, vertelt Koen Hilberdink, hoofd van de
afdeling Genootschap bij de KNAW en nauw betrokken bij
de oprichting van de Akademie van Kunsten. ‘In lijn met
het liberale kunstbeleid mocht de overheid zich niet met
kunst bemoeien, dat was een autonoom domein. Bovendien
kwam er een verandering in de wetenschap, deze moest
zuiver zijn en gericht op kennisopbouw.’ De vrijzinnige
kunsten, die niet altijd gericht waren op kenniswerving of
vooruitgang, hoorden hier niet bij. Zo vielen zij buiten de
academische wereld toen de wetenschappen zich verder
gingen specialiseren.
Een dergelijke splitsing vond niet in overal in grote mate
plaats. In bijvoorbeeld Frankrijk en België zijn de academies nooit ontdaan van hun kunstvleugel. Willem Elias,
aantredend hoofd van de Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten: ‘In Vlaanderen
zijn de beroepen van wetenschapper en kunstenaar altijd
beschouwd als twee gelijkwaardige manieren om ordening
te brengen in de wereld. Onze Academie kent vier klassen:
natuur-, mens- en technische wetenschappen en de kunsten. In de laatste zitten zowel kunstenaars als mensen die
kunst bestuderen, zowel musici als musicologen.’ Elias wijt
het uit elkaar groeien van de creatievelingen en academici
onder andere aan de opkomst van de moderne kunst. ‘Dat
is in eerste instantie een destructieve aangelegenheid

geweest. De moderne kunstenaars wilden zich bevrijden
van de traditionele kunst. De oude kunst was te veel een
bevestiging geworden van het bestaande. Een urinoir op
een stoeltje zetten is daarentegen ook niet echt een wetenschappelijk statement.’
Artistieke algebra
Projecten waar academici en kunstenaars samenkomen
schieten als paddenstoelen uit de grond. Wetenschap
kan de kunst dienen door inspiratie of met technieken en
kennis die van belang zijn voor het creëren van kunstwerken. In Groningen wordt jaarlijks de Nacht van Kunst en
Wetenschap georganiseerd. Aan de Universiteit Twente
werkten kunstenaars en wetenschappers samen aan een
sculptuur dat door magnetische velden andere vormen kan
aannemen. In de RU haar eigen Huygensgebouw vond in
augustus een expositie plaats waarvoor wetenschappers
in gesprek gingen met kunstenaars. De laatsten lieten zich
inspireren door de passie die de onderzoekers hadden
voor hun vak. De Taiwanese kunstenaar Tin Tong Chang
beeldde bijvoorbeeld het ecosysteem uit door drie etmalen door te brengen in een kas, levend van de rupsen op
de aanwezige planten, die hij bewaterde met zijn urine.
Vincent Icke is als Nederlandse hoogleraar theoretische
Sterrenkunde en tevens beeldend kunstenaar de belichaming van de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap.
‘Sommige werken die ik maak, zijn vrijwel direct te
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herleiden naar beelden die ontstaan in wetenschappelijke onderzoek. Ik heb bijvoorbeeld een lichtprojectie
gemaakt waarbij het licht zo wordt geprojecteerd dat het
zich gedraagt als water. Christiaan Huygens kwam in de
zeventiende eeuw al met dit idee.’ Het resultaat staat voor
Icke los van de wetenschap. ‘Dat is gewoon kunst, de toeschouwer hoeft niet na te denken over de achterliggende
algebra en natuurkunde, dat heb ik al voor hem gedaan.’
Onderzoek zonder remmen
Wetenschap biedt dus inspiratie en kennis. Wat kan de
kunst andersom voor de wetenschap betekenen? Elias
stelt dat de academische wereld nog zeker kan leren van
de creatievelingen. ‘De kunst kent geen grenzen of remmen. De wetenschap is gestut op het waarheidsprincipe,
alles moet controleerbaar zijn op juistheid. Het is natuurlijk formidabel dat je na onderzoek kunt stellen dat iets
bewezen is, maar het is ook een grote zwakte omdat het
je vrijheid beperkt. Creativiteit is belangrijk om nieuwe
methoden, modellen en invalshoeken te bedenken.’
Ook Hilberdink hoopt dat samenwerking leidt tot verrassende nieuwe inzichten, niet enkel binnen het onderzoeksterrein van de wetenschapper. ‘Onderzoekers en
kunstenaars werken vanuit eenzelfde houding: ze willen
toe naar de essentie van iets, naar de fundamenten van
de werkelijkheid.’ Vanuit dit idee kan de Akademie van
Kunsten maatschappelijke vraagstukken zoals Europese
integratie of de klimaatproblematiek voorleggen aan
zowel wetenschappers als kunstenaars. ‘Ik denk dat uit de
verschillende invalshoeken heel mooie dingen kunnen
komen. Een wetenschapper zou ook zijn onderzoeksvraag aan een kunstenaar kunnen voorleggen voor een
onverwacht perspectief.’

Icke is sceptischer over de helpende hand die de kunstwereld de wetenschap kan bieden. ‘Wetenschappelijk
onderzoek is dermate geavanceerd dat we eigenlijk
niet zoveel hebben aan de goede wil en intelligentie van
buitenaf. Dat klinkt heel bot, maar mensen die niet in het
veld werken hebben over het algemeen geen idee van
de mogelijkheden.’ Hij ziet wel een andere waardevolle
kwaliteit in de creatieve sector die bruikbaar kan zijn
voor de wetenschap. ‘Presentatie is ook belangrijk in de
wetenschap. Een serie van mijn voordrachten wordt nu
bijvoorbeeld uitgegeven op video, dus ga ik van tevoren met de makers in gesprek. Als je het contact met de
buitenwereld wilt opzoeken, kun je veel van kunstenaars
leren.’ Zij zijn immers experts in vormgeving, zo stelt ook
Elias. ‘Dit is belangrijk, want we zijn er in onze cultuur
steeds meer van overtuigd dat de vorm die aan iets gegeven wordt, mede de inhoud bepaalt.’
Dansend je dissertatie halen
Het binnendringen van kunstenaars in de wetenschappelijke wereld gaat verder dan het meedenken met
wetenschappelijk onderzoek in andere gebieden. In
Leiden tillen muzikanten, schilders of componisten hun
eigen werk naar het academisch niveau. Hier kunnen zij
promoveren met een artistiek onderzoek. Dat betekent
dat de artistieke praktijk het vertrekpunt is en mede het
onderzoeksresultaat bepaalt. Uiteindelijk wordt niet alleen een proefschrift, maar ook een kunstwerk gepresenteerd. Fluitist Jed Wentz is bijvoorbeeld gepromoveerd
met onderzoek naar de tempovrijheid in de opera’s van
de Franse barok. De verklaring ligt volgens hem in de
barokdans en het acteren van de zeventiende en achttiende eeuw en dus leerde hij zichzelf deze kunsten aan.
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Zijn bevindingen schreef hij op in een proefschrift en bij
de slotdissertatie gaf hij een uitvoering waarbij hij onder
leiding van een ensemble en met zijn nieuw opgedane acteerkwaliteiten de bevindingen toonde. Inmiddels hebben
twintig kunstenaars hun doctorstitel behaald.
Frans de Ruiter, hoogleraar en directeur van de Leidse Academie der Kunsten, is nauw betrokken bij de opstart van
de promotietrajecten voor kunstenaars. Volgens hem horen
kunsten thuis op de universiteit. ‘Het kunstenaarschap is
geen beroep, maar een verslaving. Binnen een universiteit
moet je alles verzamelen dat op het hoogste niveau wordt
beoefend. Je kunt nergens zo goed viool studeren als aan
het conservatorium, dus dat hoort niet in het beroepsonderwijs thuis.’
Vincent Meelberg, universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen, is ook overtuigd van de academische
waarden van kunst. Hij begeleidt promovendi in Leiden en
houdt zich als enige Radboudiaan zelf bezig met artistiek
onderzoek. ‘Iedere kunstenaar is eigenlijk onderzoeker.
Zelf speel ik contrabas en als ik bijvoorbeeld samen met
een andere musicus speel, ben ik altijd aan het experimenteren. Ik stel onderzoeksvragen: “Hoe kan ik ervoor zorgen

‘Het kunstenaarschap is geen
beroep, maar een verslaving.’
dat hij meegaat in wat ik doe?” Ik stel bepaalde hypothesen: “Als ik deze lijnen speel, gaat het misschien matchen.”
Dit wordt geverifieerd door het uiteindelijk klinkende resultaat. Als je artistiek onderzoek doet, maak je dit proces
expliciet.’
‘Flauwekul’, vindt Carel Blotkamp, kunstenaar en emeritus
hoogleraar Moderne Kunst aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Er is sprake van verwarring rond het begrip “onderzoek”. Een kok doet ook onderzoek als hij een gerecht
maakt, maar dat is niet academisch. Wetenschap maakt een
progressieve vooruitgang, onderzoek van honderd jaar
geleden is nu niet meer relevant omdat de kennis is gevorderd. Dat geldt niet voor kunst.’ Kunst zal volgens hem dus
nooit onderdeel worden van de academische wereld. ‘Samenwerking tussen wetenschap en kunst zijn alleen nuttig
als zij verschillende visies op een maatschappelijk thema
geven, zoals bij de Akademie van Kunsten kan gebeuren.’
Icke, voorstander van de promotietrajecten, spreekt dit
tegen. Hij wijst net als Meelberg op overeenkomsten. ‘Onderzoek draait voor mij in eerste instantie om het verleggen van grenzen, het opzoeken van nieuwe mogelijkheden.
Bovendien geldt voor beide gebieden dat alles gaat met
veel vallen en af en toe opstaan. Natuurlijk verschillen de
middelen die sterrenkundigen gebruiken van die van een
kunstenaar. De een werkt met gigantische telescopen, de
ander met een tube verf en een kwast. Dat wil niet zeggen
dat een artiest geen goed onderzoek kan doen.’ ANS

W.V.T.T.K.
Besluitvormingsprocedures, constituties en dronken vestjeslikkers: Diederik heeft eigenlijk een hekel aan bestuurspikken, maar in de nadagen van zijn studie besluit hij er toch
zelf een te worden. Op deze plek staan de notulen van dat
proces.
Ze mailt me dat ze eventueel volgend jaar bestuur X in
wil gaan.
‘Moet het echt bestuur X zijn?’, mail ik haar terug.
‘Ja’, zegt ze, ‘alleen bestuur X.’
Ik vind haar koppig. Er zijn zoveel verschillende besturen in
het studentenleven. Sommige krijgen jaarlijks een inbox vol
met geïnteresseerden. Andere sprokkelen met moeite een
driekoppig bestuur bij elkaar, terwijl ze niet minder leuk zijn.
Ik heb echter goede argumenten nodig om haar te kunnen
mailen. Ik kom terecht op een pagina van de RU. Omdat
het College van Bestuur studentbesturen belangrijk vindt, is
het overgegaan tot drastische maatregelen: er is een heuse
internetpagina uit de grond gestampt waar je er meer over
kan lezen. Er is zelfs een speciale pagina waar je ‘ervaringen van studentbestuurders’ kan bestuderen.
Op deze pagina kom je de crème de la crème van het
Nijmeegse studentenbestuur tegen. Aristoteles, Winston
Churchill en Bas Kortmann, allemaal passeren ze de revue.
Vooral de laatste van dit drietal roergangers maakt indruk
met de prachtige frase: ‘Het vervullen van bestuursfuncties
naast je studie is heel goed mogelijk’. Bijna net zo poëtisch
als zijn tegeltjeswijsheid over dat alle studentenbestuurders
vroeg uit de veren moeten (zie daarvoor de site van uw
favoriete studentenblad).
Er is echter iets op de pagina dat nog meer in het oog
springt: het ‘CV-argument’ valt al in de allereerste regel van
het allereerste citaat. ‘Een bestuursjaar staat goed op je
CV’ - zo luidt de allereerste zin die je leest. Hoera. En nu
allemaal een bestuur in. Hup, hup!
Oke. De RU heeft dus te weinig tijd om met echte
studentbestuurders te spreken en ziet het argument dat
een bestuursjaar leuk op je CV staat als een belangrijk
argument. Al met al geeft me dat nog niks in handen om
terug te mailen.
Ik mail haar daarom maar: ‘Waarom alleen bestuur X?’
Ze antwoordt: ‘Ik kan me ook wel motiveren voor honderd
andere besturen, maar dat duurt altijd even. Een jaar is dan
te kort. Je moet je volgens mij al op de een of andere manier bij het bestuur betrokken voelen voordat je er in stapt.
X ken ik, dus ga ik voor X.’
Ik weet haar niks zinnigs terug te mailen. Behalve dan of ik
haar quote gebruiken mag. Voor een column. En misschien
voor een internetpagina.

Enerzijds Anderzijds Tekst: Rutger Verhoeven en Cecile Vermaas/ Illustraties: Anders Hoendervanger
P. 26

enerzijds
Nu Polare landelijk failliet is gegaan, is het zwartepieten over de
oorzaak daarvan losgebarsten. Een mogelijke boosdoener is
de vaste boekenprijs in de winkel. Volgens Paul Dumas, investeerder van het bankroete Polare, heeft de vaste boekenprijs
aan het faillissement bijgedragen. Stapels ingeslagen romans
van bijvoorbeeld J. K. Rowling die niet verkochten, konden
namelijk niet worden afgeprijsd.
De vaste boekenprijs is ooit ingevoerd zodat handelaren
niet kunnen stunten met boeken, waardoor ook de kleine
boekhandels een kans krijgen te overleven. Daar staat
tegenover dat het ondernemers beperkt in hun vrijheid.
Hierdoor kunnen ze minder manoeuvreren in tijden van
e-readers en economische crisis.
Naar aanleiding van de discussies is er kort geleden
een evaluatie op de Wet Vaste Boekenprijs verschenen. Hieruit bleek dat de wet wel voordelen biedt
voor de boekhandelaren, maar dat het onduidelijk
was of de rest van de boekenbranche er baat bij
had. Alternatieven als subsidie voor beginnend
schrijvers en boekhandels zijn volgens sommigen een betere optie. Is de vaste boekenprijs
een vloek of een zegen?

Fred Lardenoye, uitgever bij QV Uitgeverij Nijmegen
‘Dankzij de vaste boekenprijs heb je zekerheid over je
inkomsten als uitgever. Doordat alle winkels dezelfde
prijs moeten hanteren, staat de winst voor mijn klanten
– de boekhandelaren – minder onder druk en kunnen
zij een groot assortiment aanbieden. Veel impopulaire
boeken kennen een beperkte oplage, die typisch is
voor een kleine uitgeverij zoals de mijne. Als de boekhandel zo’n oplage niet inkoopt, kan ik mijn boeken
niet kwijt.
‘In een volledig vrije markt loop je het risico dat alleen
boeken van het kaliber Harry Potter en Mart Smeets
nog op de plank te vinden zijn. Bij minder voor de hand
liggende onderwerpen binnen bijvoorbeeld de nonfictie is dan nauwelijks meer plaats. Voor dichtkunst en
literatuur is immers maar een kleine markt.
‘Naast het risico dat er zonder vaste boekenprijs geen
bijzondere boeken worden uitgegeven, biedt de controle

die een uitgeverij standaard uitvoert meer zekerheid
over de kwaliteit van de boeken. Het werk dat wij doen,
bevat namelijk meer dan een auteur laten schrijven. De
uitgever drukt een boek niet alleen, maar helpt in de
volledige totstandkoming ervan. Voor een uitgever is de
investering in drukwerk, auteursrecht en redactie slechts
mogelijk als de inkomsten zeker zijn.
‘In een volledig vrije markt zijn de prijzen van minder
snel lopende boeken al gauw hoger. Dit kan een afzetdaling tot gevolg hebben, waardoor de totale winst per
uitgave drastisch afneemt. Als uitgeverij red je het dan
niet meer om zonder compensatie kleine oplages te
verkopen. Persoonlijk zie ik subsidie overigens niet als
oplossing, omdat ik voor de keuze van een boekuitgave
niet afhankelijk zou willen zijn van een compensatie en
omdat je het probleem dan achteraf oplost. De vaste
boekenprijs biedt veruit de meeste voordelen voor mij
en de boekenbranche.’

anderzijds
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De stelling van deze maand:

de vaste
boekenprijs
moet de deur
uit

Wouter Roelants, eigenaar van boekhandels
Roelants in Nijmegen
‘Met de vaste boekenprijs beknot je boekenhandelaren in
hun vrijheid. Ik mag nu niet zomaar korting geven en kan
dus niet met boekenprijzen stunten. De kracht van mijn
winkels bestaat uit het aanbieden van een breed assortiment “moeilijke boeken”. Zonder vaste boekenprijs zou
ik daarnaast bestsellers en thrillers tegen de inkoopprijs
kunnen verkopen. Ik lijd hier geen verlies op, maar door
een populair boek tegen een lage prijs aan te bieden,
trek ik wel een nieuw publiek naar de winkel. Je hoopt
dat die mensen dan denken: “Leuk, dan nemen we dat
kunstboek ook mee.”
‘Ik realiseer me dat in een vrije markt de Albert Heijn
boeken ook voor de kostprijs de deur uit kan doen en in
dat opzicht werkt de vaste boekenprijs misschien in mijn
voordeel. Doordat mijn boekhandel echter veel wendbaarder is, zou die concurrentie mij niet de das omdoen.

Het is een kleine zaak met een lage huur. De Albert Heijn
is log en acties moeten daar worden voorbereid.
‘Marktwerking is er overigens nog steeds tussen verkopers en uitgeverijen. Grotere handelaren kopen naar
verhouding meer in en krijgen daardoor meer korting,
waardoor hun winstmarges gigantisch zijn.
‘Een mogelijk alternatief zoals subsidie lijkt me niet
nodig. Je ziet dat ze het in de kunstwereld ook redden
met minder subsidie. Minder geld wil niet zeggen dat er
producten van lagere kwaliteit komen.
‘Meer marktwerking hoeft bovendien niet te betekenen
dat de klant meer gaat betalen voor exclusieve boeken.
Dat klanten meer dan bestsellers willen kopen, staat
voor mij vast. Ik heb hier een enorme voorraad en ik zou
klantenpassen kunnen invoeren waarmee je 10 procent
korting krijgt op verschillende boeken. Die korting zou
bijvoorbeeld kunnen stijgen naarmate je langer klant bent.
Kortom, je kunt creatief zijn door marktwerking.’ ANS
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aan tafel

Vlnr: Dennis, Jasmine, Harm, Stella en Willem.

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: bakken met het bow-bestuur.
‘De mannen boodschappen laten doen, kon ook niet
goed gaan’, moppert Jasmine (20), secretaris van BOW,
de studievereniging voor Bestuurskunde. Eerst moederziel alleen, maar later bijgestaan door penningmeester
Stella (21), wacht ze al een klein uur op de drie mannelijke leden van het bestuur. Wanneer de jongens eindelijk met veel bombarie binnen komen, kan het koken
beginnen. Dennis (22), commissaris externe betrekkingen, werpt zich al snel op als chef-kok en verdwijnt de
keuken in.
Willem (20), commissaris interne betrekkingen en
‘clown van de groep’, wordt intussen naar de woonkamer
verbannen. ‘Het maakt me niet uit wie het koken coördineert, als het Willem maar niet is, die kan echt niks’,
zegt voorzitter Harm (22). De groep wantrouwt Willems
kookkunsten sinds hij bij het afgelopen kerstdiner de
groentesoep gruwelijk wist te verpesten door er een
hele pot crème fraîche in te knikkeren.
Het bestuur bezocht dit jaar veel constitutieborrels

(cobo’s) door het hele land. Daarbij ging het er niet altijd
zachtzinnig aan toe. Zo raakte Stella gewond toen ze
in het glas viel tijdens een braspartij, waarbij besturen
elkaar de kroeg uit proberen te werken. ‘Ik heb er een
litteken aan over gehouden’, klaagt Stella. Ook Jasmine
weet zich nog een dronken avontuur te herinneren. ‘Toen
ik na een cobo bij Harm achterop de fiets zat brak de
bagagedrager af en viel ik op de grond. Mijn panty was
een en al ellende.’
De groep is niet vies van onderlinge pesterijtjes. ‘Dennis
is de enige die niet kan drinken’, roept Willem. Dennis –
lid van Carolus Magnus – reageert laconiek. ‘Toen ik Willem uitdaagde voor een drankwedstrijd durfde hij ineens
niet meer. Toch beschikken de bestuursleden allemaal
over een sterke maag, zo blijkt. Hun zelfbedachte shotje
wordt ‘de Viking’ genoemd. ‘Je mixt tequila met whisky
en bij deze vloeibare haat giet je nog wat Stroh Rum 80’,
legt Dennis uit. ‘Het is aan de andere kant van de kroeg
te ruiken’. ANS
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boodschappenlijstje

Hoewel ‘zoete puntpaprika’s gevuld met garnalen’ culinair klinkt,
is het doodsimpel om te maken.
Snijd de puntpaprika’s doormidden en maak ze schoon. Meng
vier delen whiskey-cocktailsaus
met een deel knoflooksaus en doe
dit bij de garnalen. Vul de puntpaprika’s met het mengsel.
Voor het hoofdgerecht mogen
er ballen worden gedraaid. Doe
gehaktkruiden en knoflookpoeder
bij het gehakt en maak hier twaalf
ballen (drie per persoon) van. Bak
deze eerst aan beide kanten en
blijf ze daarna vaak draaien in de
pan. Snijd intussen het uiteinde
van de groene asperges af en
kook ze 6 tot 8 minuten. Bak de
krieltjes gaar in een koekenpan.

Voorgerecht: twee zoete puntpaprika’s, 200 gram
garnalen (soort maakt niet uit), een fles whiskeycocktailsaus en een fles knoflooksaus.
Hoofdgerecht: 500 gram gehakt, 600 gram
gekruide krieltjes, 600 gram groene asperges,
gehaktkruiden en knoflookpoeder.
Toetje: Viennetta-ijs.

GROEPSFOTO

smaak

Het bestuur is tijdens het eten te druk bezig met verhalen
over cobo’s en ongelukjes. Een idee voor de foto bedenken staat hierdoor enige tijd op een laag pitje. ‘Laten we
anders naakt gaan’, oppert Dennis na wat wijntjes. Terwijl
dit plan eerst wat wordt weggelachen, gaat de groep toch
zonder enige gêne uit de kleren wanneer de camera
tevoorschijn komt, al blijft het ondergoed wel aan. De bereidheid zich te ontkleden komt deels doordat het bestuur
zich achter de BOW-vlag kan verschuilen. Een waar teken
van toewijding is de megatube gel die Willem er nog even
bij pakt om zijn kapsel te modelleren.

Een puntpaprika als kommetje geeft een originele draai aan
het grootste cliché der voorgerechten: de garnalencocktail.
Het gerechtje is lekker en zoet, maar wel wat zwaar op de
maag. Een voordeel is dat deze cocktail ‘uit het vuistje’ kan
worden gegeten. Dat scheelt weer afwas.
‘Eigenlijk was het hoofdgerecht eendenborstfilet’, zegt Dennis, ‘maar daarvoor heb je te veel pannen nodig, dus werden het gehaktballen.’ Alhoewel stevig en goed van vorm,
kunnen de balletjes wel wat zout gebruiken. De groene asperges smaken best, maar de krieltjes zijn nog wat te hard.
De porties van deze tweede gang zijn minimaal. Het kan
volgens Willem het best worden bestempeld als ‘Tweede
Wereldoorloggerecht’. Gelukkig zijn er geen bloembollen
als toetje, al was dat wel origineler geweest.
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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.
Het verschijnt 10 keer per jaar in de maanden september t/m juni. De uitgave
van ANS wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ans deze maand
Crypto
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CRYPTO

Geloof het of niet, maar deze crypto is monnikenwerk. Alleen als je in staat bent heilige huisjes
af te breken zul je het licht zien.
1
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HORIZONTAAL
1. Dit familielid heeft de cryptomaker sowieso al gedaan (5), 6. Winderig rond de edele delen (10), 7. Al hokte ik anders (9), 8. Andersom
lossen (6), 9. Een voornaamwoord in de onderwereld brengt je dichter bij god (5), 10. Applaus met spades (8), 13. Zwavelrace (3), 14.
Boos, glibberig en deze keer niet heilig (5), 15. Public Relations voor een hemellichaam (8), 17. Voordeel na gevangenis (8), 20. U geen
gelovige (12)
VERTICAAL
1. Alsof je hoer aan de deur komt (7), 2. Dit heilige gebouw gaat erop af (11), 3. Conservatieve boekriem (4, 5), 4. Arnold Theodorus doet
een dwingend verzoek (7), 5. Respecteer je mond (6), 6. Treuzel, heliumpoes! (10), 11. Heilig figuur, grijpt ons bijna (8), 12. Eieren overspelen (5), 16. Smeerbaar zonder straal (5), 18. Omgedraaid apengeluid is gelovig vertier (2), 19. Assistent van de VS in het Vaticaan? (4)

ANTWOORDEN VAN DE MAART-CRYPTO
HORIZONTAAL: 2. SOEP 5. AFRUIMBAND 8. KROKET 9. SMAAK 10. PEPER 11. KASSA 12. VITRINE 14.
DUUR 15. ZOUT 16. WEEKMENU 18. CROISSANT.
VERTICAAL: 1. FRIET 2. STAMPPOT 3. PAARDENVLEES 4. PRAK 6. BASISMENU 7. DRAAIDEUR 13. QUICHE
17. MENSA.
De koffietafel van het Titus Brandsma Instituut heeft de crypto van de vorige
maand gewonnen. Deze maand geeft ANS een hemelse prijs weg. Een tegoedbon
ter waarde van 20 euro die aan alles uitgegeven kan worden bij café de Blonde
Pater. Of je nu een avond bier gaat drinken of schijnheilig een ontbijtje komt halen,
alles is mogelijk.
Wil jij kans maken op deze hemelse prijs? Mail dan voor 15 april je oplossingen
naar redactie@ans-online.nl.
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Tekst: Jan Harm Westerdiep en Pleunie de Wild
Foto: Pleunie de Wild/ 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: Hans, 23 jaar en vijfdejaars Scheikunde.
Met welk drankspel is jouw avond geslaagd?
‘Het liefste speel ik bierpong, hier ben ik altijd wel voor
te porren. Op een gratis bierborrel werd ik bijvoorbeeld eens door een vriend uitgedaagd voor een
potje. De verliezer moest de ander een gangsterwandelstok,
een zogeheten pimp-stok, cadeau doen. Iedereen weet dat
drankspellen beter gaan als je van tevoren al wat hebt gedronken. Na drie rondes kingsen durfde ik de uitdaging dus
aan, maar al snel bleek dat ik het indrinken iets te serieus had
genomen. Flink aangeschoten startte het duel, dat door hevig
alcoholgebruik van beide kanten meer dan twee uur duurde.
Ik heb redelijk hard verloren die avond en de terugweg naar
huis kan ik me niet meer herinneren.’
Wat is de vreemdste plek waar je ooit wakker bent
geworden?
‘Op een wc. Dit was na de constitutieborrel van
Sigma, de studievereniging voor studenten van Scheikunde en
Moleculaire Levenswetenschappen. Daar kreeg ik als nieuw
bestuurslid meerdere vreemde mixjes geserveerd. De thee

gemengd met koffiebonen, wodka en rum was nog wel binnen
te houden, maar ik ging stuk op de whisky-fristi. Elders werd
die avond ook een LAN-party georganiseerd, waar ik na de
borrel heen ben gegaan. Daar aangekomen vroegen ze mij
helaas snel om weer te vertrekken, ik was echt te bezopen om
te gamen. Tijdens een laatste wc-bezoekje daar raakte ik van
de wereld. Pas een paar uur later werd ik kokhalzend wakker
op de pot.’
Wat was de vetste festiviteit van het afgelopen
jaar?
‘Dat was zonder twijfel de dropping waar ik vorig
jaar aan deelnam. Samen met zeven vrienden vormden we
‘The Goldstrike Force’. Iedereen had een fles sterke drank
meegenomen en daarnaast was er een flinke voorraad van
onze teamdrank, Goldstrike, aangelegd. Tijdens de dropping
moesten we op zoek naar posten waar we een plattegrond
kregen om de volgende te vinden. Gedurende onze zoektocht
naar de eerste post besloten we, in een jolige bui, alle kaarten
die we ontvingen in de fik te zetten. Halverwege de speurtocht
kreeg ik door dat ik de laatste druppel drank van onze enorme
voorraad naar binnen slobberde. Hoewel we later op de avond
een teamgenoot met z’n drieën naar huis hebben moeten
dragen en we geen kaart hadden gebruikt, waren we wel als
eerste binnen. Een hele prestatie, al zeg ik het zelf.’ ANS

