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Posters, ballonnen, sponsjes en rozen worden in je handen 
gedrukt. De landelijke politici maken opeens tijd voor de 
student. De politieke partijen moeten weer stemmen winnen, 
ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Wij zijn benieuwd. Zal Nijmegen weer rood kleuren? Trekt het 
CDA meer kiezers met zijn standpunt voor carnaval in Nijme-
gen? Zal Ramon Barends met zijn pacifistische lijst de 119 
stemmen van 2010 overtreffen?

Ook voor de student is het gemeentebeleid van belang. Dit 
bepaalt immers tot hoe laat je kunt zuipen in de Molenstraat, 
of je fiets door de AFAC wordt gejat en met hoeveel mensen 
je in de Heyendaalshuttle wordt gepropt. Je stem is dus veel 
waard. Je kunt natuurlijk blind een rood kruisje zetten, maar 
je zou je ook even kunnen verdiepen in het artikel op pagina 
22. We hebben het werk al voor je gedaan en de standpun-
ten van de grootste politieke partijen in Nijmegen op een rijtje 
gezet om je te informeren. Op 10 maart organiseren we een 
debat met hetzelfde doel, daarover op de volgende pagina 
meer.

In campagnetijd lijkt de democratie te zegevieren. Moet de 
universiteit hier een lesje uit trekken en de academische 
gemeenschap meer invloed geven? In België verkiezen stu-
denten samen met medewerkers hun rector magnificus. Zou 
dit ook in Nijmegen moeten? Of heeft het Stichtingsbestuur 
het bij het juiste eind? De rector van de RU heeft hier ook zijn 
visie op. Benieuwd naar wat Bas Kortmann vindt? Blader dan 
door naar de Enerzijds Anderzijds. 

Mocht al dat politieke geneuzel je geen zak interesseren en 
lees je liever over glijmiddel of schimmels, dan bieden we nog 
genoeg alternatief vermaak. 

De hoofdredactie
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04 Goede raad is goud waard
Toezichtsraden van universiteiten liggen vaak onder vuur 
omdat zij met name zouden bestaan uit bestuurspikken. Dit 
blijkt waar, maar is dit ook kwalijk?

10 Micha Wertheim
‘Het hoort haast bij humor, dat sommigen het niet snap-
pen.’  Niet iedereen begrijpt Wertheims shows. Hij doet 
zich graag arrogant voor op de bühne, maar speelt daar 
niet zijn eigen persoon.

14  Ruimte recyclen 
Als winkels failliet gaan of juist verkassen naar een beter 
optrekje, biedt dit een mogelijkheid voor creatievelingen 
om een tijdelijk atelier of een galerie te openen. ANS be-
zocht een aantal van deze kunstverzamelplaatsen.

18 Studentenschimmels
Ze krijgen meer kans om om zich heen te grijpen bij 
gebrek aan hygiëne. Schimmels zijn niet voor niets vast 
onderdeel van ieder studentenhuis. Wat kan de wetenschap 
ons leren over deze ongewenste begroeiing?

07 Ingezonden stuk
09 Laatste oordeel
16 Middenpagina
21 De Graadmeter
22 Lokaal labyrint
25 W.V.T.T.K.
26 Enerzijds Anderzijds
28 Aan Tafel
30 Colofon
31 Crypto
32   De Raddraaier
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NiET ANS
De parkeercoach keerde terug naar de campus, het 
vierdaagsevuurwerk vindt weer plaats, het SSHN-
complex in Lent blijft nog maximaal twee jaar bestaan, 
kratten bier zijn veel duurder geworden en de master-
voorlichting in Nederland blijkt niet goed te zijn. Dit is 
maar een kleine greep uit het nieuws van afgelopen 
maand op onze website. Want er is meer!

Het studentenverkiezingsdebat
Op maandag 10 maart vindt het Studentenverkiezings-
debat van Nijmegen plaats. ANS organiseert dit samen 
met studievereniging ismus, StudentStem en Carolus 
Magnus. Zeven politieke partijen zullen hier worden 
vertegenwoordigd door hun lijsttrekker. Zij gaan met el-
kaar in debat over horeca, wonen en cultuur. Natuurlijk 
wil je daar bij zijn, maar als je onverhoopt nog de was 
bij je moeder moet ophalen, heeft ANS een oplossing. 
Je kunt namelijk die avond ons Twitteraccount volgen 
voor een liveblog. Ook zorgen wij de volgende dag 
voor een uitgebreid verslag op onze website. Aanwezig 
zijn bij het debat is natuurlijk altijd leuker. Dus kijk voor 
meer informatie en het bestellen van de GRATIS kaart-
jes op bit.ly/stem14.

#GR2014
Natuurlijk hebben we nog veel meer online nieuws 
rondom de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 
De opmerkelijkste standpunten in verkiezingsprogram-
ma’s, interviewtjes met studenten op de lijst en natuurlijk 
de dag na de verkiezingen ‘duiding’ bij de uitslag. Stem-
men kan overigens ook op de campus. In de zijzaal van 
de Refter is iedere Nijmegenaar welkom om zijn stem uit 
te brengen.

Hulp gezocht
Zelf aan het succes van de website bijdragen? Kom dan 
eens langs op ons kantoor onder het Gymnasion, stuur 
een tweet naar @ANS_Online of mail naar 
redactie@ans-online.nl. Je bent welkom. 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).

Tekst en illustratie: Redactie ANS-Online.nl
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De ballen
Wie had dat ooit gedacht, het Carolus-logo op ons kantoor 
en ANS prominent zichtbaar in de stinkende soos? Na een 
decennialange gezonde strijd hebben onze redacteuren 
en de lullo’s de handen ineen geslagen voor het orga-
niseren van het Studentenverkiezingsdebat. Hoewel de 
prioriteiten iets anders liggen – ‘wij willen graag een feest 
achteraf’ – prijken de logo’s nu naast elkaar op een poster. 
Aan de flauwe grappen komt nog altijd geen eind. Daar 
zijn ze veel te makkelijk voor, net als dispuutsletjes. 

Multitasken
Voordat de secretaris van het Stichtingsbestuur ons netjes 
te woord stond, wilde ze wel één ding duidelijk maken. Wij 
hadden vast ook wel gezien dat voorzitter Loek Hermans 
vaak negatief in het nieuws was omdat hij veertig bijbanen 
zou hebben. Hadden wij dan ook gezien dat dat er tegen-
woordig veel minder waren? Ja, dat hebben we. Inderdaad: 
vier ‘overige functies’, vijf met het Stichtingsbestuur erbij, 
en dan natuurlijk nog zijn vier ‘hoofdfuncties’ en zijn rol 
als VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer maakt samen 
minder dan veertig. Staat genoteerd. 

Klein leed
De lokale partijen zijn boos. Hoe kan het dat niet alle 
partijen met of zonder zetels zijn uitgenodigd voor het 
verkiezingsdebat? Helaas is er voor zoveel sprekers geen 
ruimte, legden we netjes uit. Dat pikken ze niet. ANS kan 
beter oppassen, anders schrijven ze vernietigende stukjes 
op raadeenswat.nl. Wij zien het commentaar in gekleurde 
letters en met Paint-creaties graag tegemoet. ANS
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Raden van toezicht vormen 
het hoogste bestuursorgaan 
van Nederlandse hoger-
onderwijsinstellingen. De 
laatste tijd worden deze 
controleorganen regelmatig 
onder vuur genomen. ANS 
zocht, samen met collega-
bladen, uit wie onderdeel 
uitmaken van deze organen. 
Het resultaat zie je hier en 
op de volgende twee pa-
gina’s. Zijn deze personen 
de juiste mensen voor deze 
invloedrijke posities?

GoEdE rAAd iS  Goud WAArd
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De Raad van Toezicht heeft in het hoger onderwijs de taak 
het bestuur in de gaten te houden. Sinds dit bij hogeschool 
InHolland jammerlijk misging, wakkert de discussie over de 
rol van deze raden regelmatig aan. Afgelopen december 
concludeerde de Onderwijsinspectie dat raden van toezicht 
te weinig toezien op onderwijskwaliteit. Vorig jaar sprak 
de Commissie Behoorlijk Bestuur onder andere van een 
old boys network waarbij toezichthouders elkaar baantjes 
zouden toespelen. Terwijl dit artikel in de maak was, schreef 
Ewald Engelen voor de Correspondent een stuk waarin hij 
stelde dat universiteiten steeds meer op banken begonnen 
te lijken. Hij merkte hierbij terecht op hoe opvallend het is 
dat drie van de zeven leden van de Raad van Toezicht van 
de Universiteit van Amsterdam (oud-)bankier zijn. Niet veel 
later schreef de Landelijke Studenten Vakbond een brief aan 
de raden van toezicht van alle Nederlandse universiteiten, 
waarin zij haar zorgen uitte over het afdwalen van de focus 
van kwaliteit naar efficiëntieslagen en reorganisaties. In alle 
gevallen wordt een schrikbarend beeld geschetst van de 
toezichthouder als manager van een commerciële instelling.
Leden van toezichtshoudende organen hebben veel macht: 
zij kunnen leden van het College van Bestuur (CvB) zowel 
benoemen als ontslaan en moeten goedkeuring verlenen 
aan begrotingen en instellingsplannen. Zo beïnvloeden zij 
beleid dat direct doorwerkt op de student. In Nijmegen ligt 
bijvoorbeeld veel nadruk op onderwijs en onderzoek door 
de aanstelling van hoogleraar Gerard Meijer als voorzitter 
van het CvB in plaats van een commerciële manager. 
Toch blijft het onduidelijk wie precies plaatsnemen in de 
Nederlandse toezichtsraden. Aan de RU staat sinds kort een 
vacature uit voor een nieuwe toezichthouder, maar weinig 
Radboudianen zullen hiervan weten. Wie zijn deze mensen 
eigenlijk, die een aantal keer per jaar samenkomen om 
belangrijke besluiten te nemen? Zijn zij de juiste perso-
nen om toe te zien op kwaliteit van universitair beleid en 
daarmee goed onderwijs? ANS ging in samenwerking met 
hogeronderwijsbladen Erasmus Magazine, Folia en Univers 
op onderzoek uit en schetst een beeld van deze onzichtbare 
wereld van toezichthouders. Opvallend genoeg blijkt deze 
uit meer bedrijfsbestuurders dan personen met een acade-
mische carrière te bestaan.  

Bestuurservaring een pre 
Kort samengevat is het gemiddelde lid van een raad van 
toezicht de vijftig ruim gepasseerd, van het mannelijke 
geslacht, afkomstig uit het bedrijfsleven en, indien poli-
tiek actief, lid van de Partij van de Arbeid. Van de raden 
van toezicht van alle Nederlandse universiteiten en de tien 
grootste hogescholen die onder de loep werden genomen, 
kenden 40 van de 129 raadsleden een achtergrond in het 
bedrijfsleven. 20 personen zijn politiek actief of ooit geweest 

en anderen waren veelal afkomstig uit de ambtenarij (13), 
het bankwezen (12) en de zorg (12). Opvallend is het lage 
aantal toezichthouders met een achtergrond in de academi-
sche wereld. Slechts 21 personen waren of zijn voornamelijk 
actief in de wereld van onderzoek en universitair onderwijs. 
Zeer opmerkelijk, aangezien zij worden geacht toe te zien 
op kwaliteit van beleid, ook inhoudelijk. 
Verder worden raden van toezicht bevolkt door drukbezette 
baasjes: vrijwel alle leden vervullen nog tal van nevenfunc-
ties. In ieder geval kan worden geconcludeerd dat er één 

gemene deler is in de hoogste regionen van universiteiten 
en hogescholen: bestuurservaring staat voorop. In de wir-
war van commissies, raden en besturen kruisen de wegen 
van de 129 opzieners elkaar regelmatig. Door gelijktijdig 
lidmaatschap van bestuursorganen kunnen verbanden 
worden gelegd tussen verschillende raadsleden. Het begrip 
‘old boys network’ lijkt niet ongepast. De infographic op 
de pagina’s hiervoor toont enkel al de banden van de 
RU-toezichthouders. Spinnen in het web zijn prominente 
bestuurders als Atzo Nicolaï – voormalig minister en huidig 
bestuurder van VNO-NCW –, oud-premier Ruud Lubbers en 
de Radbouds eigen Loek Hermans – fractievoorzitter van de 
VVD in de Eerste Kamer.

Topmannen vissen 
Het zijn dus vaak rasechte bestuurspikken die de Neder-
landse hogeronderwijsinstellingen controleren. Dit voedt 
het  onderbuikgevoel over elitaire clubjes die elkaar 
baantjes toespelen en de universiteit behandelen zoals een 
CEO haar bedrijf. Of zijn er gegronde redenen waarom 
bankiers en oud-Shellbestuurders hier op hun plek zitten? 
In de Code Goed Bestuur van de VSNU – vereniging van 
universiteiten – wordt ‘aantoonbare ervaring met com-
plexe bestuurlijke processen’ als een vereiste gesteld voor 
toezichthouders. Volgens Bastiaan Verweij, woordvoerder 
van de VSNU, ligt hier de crux. ‘Een toezichthouder moet 
zich kunnen verplaatsen in de bestuurlijke processen en 
autoriteit hebben om zijn bestuurders onder de duim te 
houden wanneer nodig. Ervaring komt vaak met de jaren, 
vandaar ook de hogere gemiddelde leeftijd.’ 
Universiteiten zijn grote organisaties met complexe 
bestuurssystemen. Jaarrekeningen beslaan honderden 
miljoenen euro’s. Daarbij mag niet worden vergeten dat 
netwerken van bestuurders ook in het voordeel van de 
onderwijsinstelling kunnen werken. Hoewel velen het 
niet snel zullen toegeven, zijn contacten belangrijk bij 

Raden van toezicht worden bevolkt 
door drukbezette baasjes.
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Een avondje theater op de universiteit begint met een 
speurtocht. Erasmusgebouw in, twee trappen op en 
dan de bordjes volgen naar theater de Rode Laars, 
waar opgeluchte programmeurs je staan op te wach-
ten. ‘Goed dat je het gevonden hebt. Misschien als we 
allemaal inschikken, pas je er rechts op de grond nog 
naast.’ Deze situatie is kenmerkend voor de plek die 
cultuur inneemt op onze universiteit. Cultuur is weinig 
zichtbaar en wordt niet altijd serieus genomen, terwijl 
het de universiteit zoveel zou opleveren als zij meer 
(aandacht) zou besteden aan cultuur.
Op dit moment vindt de reguliere programmering van 
Cultuur op de Campus plaats in het theater de Rode 
Laars, het Cultuurcafé en CC3. Al deze locaties heb-
ben behalve een podiumfunctie ook andere functies 
als repetitieruimte, collegezaal of kroeg. Bovendien 
leggen deze ruimtes het af tegen professionele 
locaties op het gebied van afmetingen, inrichting en 
techniek. Verder ontbreken repetitieruimtes voor de 
talloze culturele studentenverenigingen die Nijmegen 
rijk is. De RU zou op dit gebied nog wat kunnen leren 
van universiteiten als de UvA, UU, TUe, UTwente en 
EUR, die beschikken over voorzieningen als theater-
zalen, een poppodium, een filmhuis met foyer of een 
compleet eigen cursuscentrum. 
De Radboud Universiteit weet dat een academische 
ontwikkeling méér inhoudt dan studeren alleen. Soci-
ale activiteiten zijn belangrijk. Bestuur, sport, maar ook 
kunst en cultuur stimuleren creativiteit en zorgen zo 
voor academici die de werkelijkheid vanuit verschillen-
de perspectieven kunnen bekijken.  Naast de sportfa-
ciliteiten op de campus  steken de voorzieningen voor 
cultuur echter zeer mager af. 
Sinds dit collegejaar probeert de universiteit de 
campus zo in te richten dat studenten hier langere 
dagen kunnen en willen maken. Een levendig cultureel 
klimaat kan bijdragen aan deze wens. Het initiatief op 
het vlak van cultuur legt de Radboud Universiteit voor-
namelijk bij de student. Dit levert een grote bijdrage 
aan de ontwikkeling van de studenten en verkleint de 
afstand tot de doelgroep. Studenten kunnen echter niet 
de investeringen doen die de culturele voorzieningen 
naar een ander niveau tillen. Daarom vragen wij de 
universiteit cultuur, letterlijk en figuurlijk, meer ruimte 
en zichtbaarheid te geven.

Wil jij ook jouw mening verkondigen? Mail jouw stuk (maxi-
maal 300 woorden) naar redactie@ans-online.nl. 

iNGEzoNdEN
ANS biedt het podium aan Radboudianen om 
hun mening te verkondigen over studentgere-
lateerde zaken. Deze maand: Sanne Immens en 
Jasmijn Lobik van het studentbestuur van Cul-
tuur op de Campus.

het binnenhalen van onderzoeksgelden en is lobby ‘in 
het Haagse’ een machtig middel. Het aantrekken van 
vooraanstaande mensen uit het bankwezen, de politiek en 
de commerciële branche kan zo worden gelegitimeerd. 
Dus, zo stellen sommigen, gaat het hier niet om een old 
boys network, maar is er simpelweg een kleine poel 
topbestuurders waaruit wordt gevist. Om die reden wordt 
buiten de open vacature om ook nagedacht over andere 
potentiële kandidaten, zoals momenteel aan de RU.
  
Radboudiaans regeren
Hoe zit dit aan de RU? Haar katholieke identiteit maakt de 
RU tot een ‘bijzondere universiteit’. Dit betekent dat niet 
een Raad van Toezicht het bestuur controleert. Deze taak 
wordt namelijk vervuld door het Stichtingsbestuur van de 
Stichting Katholieke Universiteit, waar zowel de RU als het 
Radboudumc onder vallen. Leden worden ook niet, zoals 
bij de openbare universiteit, benoemd door de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar door de Neder-
landse Bisschoppenconferentie, op basis van een voor-
dracht vanuit de zittende leden van het Stichtingsbestuur.  
In de profielschets van het Stichtingsbestuur staan duidelijk 
expertises aangegeven waaraan de zeven leden gezamen-
lijk moeten voldoen. Momenteel zorgen een bankier, jurist, 
politicus, iemand uit de zorg en een media-expert voor een 
divers samengestelde raad. De oud-rector magnificus van 
de Universiteit Utrecht en een oud-lid van de raad van be-
stuur van TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast 
natuurwetenschappelijk onderzoek, vertegenwoordigen 
de academische wereld. Sinds december is, nadat dit lang 
is afgehouden, de Commissie Onderwijs en Onderzoek 
ingesteld, waarin deze twee deskundigen kwaliteit van 
universiteitsbeleid monitoren. 

Binnen het toezichthoudend orgaan van de RU is de 
academische wereld goed vertegenwoordigd. Dit is zeer 
belangrijk voor iedere Raad van Toezicht. Hoewel argu-
menten aan te dragen zijn voor het benoemen van ervaren 
bestuurders en mensen met kennis van cijfertjes, mogen 
academische waarden en kwaliteit nooit uit het oog worden 
verloren. Om de balans te behouden moeten alle aspec-
ten van de universiteit worden vertegenwoordigd in het 
controleorgaan. Naast iemand die goed is met euro’s en 
een doorwassen bestuurder, mag ten minste één iemand 
met een academische carrière niet ontbreken. Helaas is 
dit bij sommige universiteiten wel het geval. Dit is een zeer 
kwalijke zaak. Bovenal mag aandacht voor het inhoudelijk 
beleid niet ontbreken. Onderwijs en onderzoek is waar 
een academische instelling om draait. Als op dit aspect 
niet goed wordt toegezien, komt kwaliteit van de univer-
siteit in gevaar en dat mag nooit gebeuren. 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

Onschuldige eerstejaars zoekt stoere student die haar 

kan leren adten. Tik jij al je biertjes in één teug weg? 

Mail dan naar sjaars1234@gmail.com.
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ANS poogde al twee keer eerder om een college van Johan de Kruijf bij te 
wonen. Hoewel ‘hoorcollege’ toch duidelijk op het rooster stond vermeld, 
trapte de docent af met de woorden: ´Vandaag gaan we opdrachten maken, 
dan hoef ik zelf iets minder te doen en dat is fijn.’ De beoordelaars vertrokken 
teleurgesteld en schoven de volgende dag aan bij dit vroege ochtendcol-
lege. Deze keer geen opdrachten, maar stevige kost over verzelfstandiging 
en privatisering. Met een zucht van levensmoeheid kijkt De Kruijf de ruimte 
rond en vraagt wie er überhaupt bekend is met deze begrippen. Na een goed 
antwoord vanuit het publiek, dat er overigens niet erg uitgeslapen uitziet, duikt 
De Kruijf snel de stof in. De docent heeft een luide en duidelijke stem die past 
bij zijn imposante lengte en hij doorspekt zijn verhaal met voorbeelden. Dat 
mag ook wel, want de hoeveelheid stof op de dia’s is gigantisch. Desondanks 
blijft het publiek tijdens het eerste deel van het college akelig stil, al kan het 
tijdstip hier ook een rol in spelen. 
‘Het lijkt me beter om nu even te stoppen’, zegt De Kruijf na wat wel duizend 
dia’s later lijkt. Na een pauze van amper 10 minuten wordt het college weer 
hervat. ‘Goed’, zegt de docent en slaakt opnieuw een diepe zucht alvorens hij 
de productie van publieke diensten analyseert. Meteen gaat de beuk erin. De 
Kruijf leunt nonchalant op zijn katheder en kijkt de aanwezigen grijnzend aan 
terwijl hij zijn uiteenzetting over productie voortzet. De studenten staren met 
een lege blik en gapen af en toe. ‘Wat nu volgt is een dramatisch begrip. Waar-
om? Dat ga ik laten zien.’ Hierna verschijnt een, in eerste instantie onmogelijk, 
diagram waar De Kruijf zijn publiek zo goed mogelijk doorheen probeert te 
loodsen. ‘Vind je het gek dat een Kamerlid dit niet snapt?’, is de geruststel-
lende opmerking van de docent.  
Naar het einde toe komen de telefoons tevoorschijn en een onverwacht geluid 
uit een van deze apparaatjes zorgt voor een kleine oproer. De vriendelijke 
reus trekt zich hier geen bal van aan en slaat zich dapper door de tweede 
helft. In de laatste twee minuten lijkt de docent niet door te hebben dat het 
einde nadert en in de blessuretijd ramt hij er nog even snel wat begrotings-
regels doorheen. Na de mededeling: ‘De rest is aan jullie om thuis te lezen’, 
kunnen de studenten eindelijk van hun weekend genieten.

Het laatste oordeel der studenten
De meeste klachten over het college lijken een sterk verband te hebben met 
het vroege tijdstip. De gedachten dwalen af naar voetbal, valentijnsseks en 
hoe leuk de donderdagavond had kunnen zijn zonder dit college. Toch wordt 
De Kruijf beschreven als ‘gedreven en gemotiveerd’ en heeft hij volgens de 
toeschouwers ‘de benodigde vakkennis’. Ook worden de vele voorbeelden 
gewaardeerd. Andere studenten noemen hem echter ‘nors’ en vinden dat een 
‘meer toegankelijke houding’ niet zou misstaan. De hoeveelheid tekst op de 
dia’s mag daarnaast wel wat slinken. Eén student beschrijft De Kruijf treffend 
als ‘een bruuske botterik waarin stiekem wel een Grote Vriendelijke Reus zit 
verstopt’. 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: 
Bestuurskunde

College: 
Kosten en baten van het openbaar 
bestuur, 14 februari 8.45u – 10.30u, 
TvA 1.0.02

DoCent: 
Dr. Johan de Kruijf

uitStraling: 
Grote Vriendelijke Reus

Publiek: 
Sukkelende slapers

inhouD: 
Zie PowerPoint

EindcijfEr: 
6,5

Laatste oordeel Tekst: Janna Gerrits en Marit Willemsen/ Foto: Kiki Kolman
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‘Soms at ik een week lang brood 

dE Arro-
GANTiE vAN 
EEN GoEdE 
GrAp
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In 2008 moest Wertheim een van zijn shows staken nadat de 
hele zaal leegliep. Door harde grappen over gehandicapten 
verliet een man in een invalidenwagen overstuur de zaal. Het 
publiek reageerde woedend, steeds meer joelende mensen 
besloten ook te vertrekken totdat er niemand meer overbleef. 
Het nieuws stond er bol van: Wertheim was een zelfingeno-
men, arrogante man. 
In werkelijkheid kan de cabaretier niet méér verschillen van 
dit beeld. Hij friemelt tijdens het interview met alles wat bin-
nen handbereik op tafel ligt en vertelt op zachte en vriende-
lijke toon over zijn laatste show, het creatieve proces en zijn 
podiumpersoonlijkheid.

Een goed verhaal
Het incident in 2008 was voor Wertheim niet de enige keer 
dat mensen de zaal verlieten. Dit komt vooral door de 
verwarring die de cabaretier bewust schept in voorstellin-
gen. In een van zijn shows herhaalde hij een sketch van 10 
minuten letterlijk, met als gevolg dat mensen uit het publiek 
riepen dat ze het al gezien hadden om daarna woedend 
weg te lopen. ‘Sommige mensen hebben een bepaald ver-
wachtingspatroon, ze gaan naar het cabaret omdat ze lekker 
willen lachen. Zij kunnen iets dan heel grof vinden. Dat ze 
dan wegstormen vind ik eigenlijk heel leuk’, geeft Wert-
heim met een glimlach toe. ‘Het hoort haast bij humor, dat 
sommigen het niet snappen. De slappe lach is toch ook veel 
leuker als je een gevoel hebt van “wij begrijpen het, maar 
zij niet”?’ De cabaretier haalt zelfs plezier uit het creëren 
van consternatie. ‘Ik vind het ontzettend grappig wanneer 
het heel ongemakkelijk is in de zaal’.

Ook in zijn nieuwste show, Wertheim voor je het weet, 
ontbreekt het aan deze confusie niet. De voorstelling zit vol 
diepere lagen, literaire trucs en verhaallijnen. De show uit-
leggen is praktisch onmogelijk, maar dat is ook precies de 
bedoeling. ‘Waar mijn show over gaat, is de show zelf, dat 
is dus een verhaal van anderhalf uur’, legt de cabaretier uit. 
In zijn voorstelling zit hij op het podium met een laptop, zo-
genaamd nog bezig met het bedenken van de show zelf. ‘Ik 

realiseerde me bij het maakproces hoe raar het is om van 
tevoren eigenlijk al te weten wat je maakt’, zegt Wertheim. 
‘Je moet juist niet te veel bezig zijn met het eindproduct, dan 
wordt het heel geforceerd’. 

Winnaar of verliezer
Na zijn studie Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Univer-
siteit van Maastricht verhuisde Wertheim naar Amsterdam, 
waar hij al snel werd toegelaten tot het welbekende cabaret-
genootschap Comedytrain. Het winnen van de jury- en pu-
blieksprijs bij het Leids Cabaret Festival was een goede start 
van zijn solocarrière. Het was ook hier waar zijn betweterige 
podium-ego werd geboren. ‘Het was mijn eerste show en 
tijdens de try-outs was ik vooral bezig te laten zien hoe slim 
ik was. Ik had per slot van rekening cultuurwetenschappen 
gestudeerd’, zegt de cabaretier. ‘Mijn ideeën werden maar 
geen voorstelling, totdat mijn regisseur opperde om een 
parodie op mezelf te spelen.’ Lachend voegt hij toe: ‘Ik had al 
een hele voorstelling over een jongen die zichzelf heel goed 
vond, alleen dat was ik nog echt zelf’. Na zes shows heeft 
Wertheim vooral geleerd iets te maken dat hij zelf leuk vindt 
en hij spiegelt zijn shows hier dan ook aan af. ‘Ik ben geen 
McDonald’s, niet iedereen hoeft het lekker te vinden.’ 
Waar veel cabaretiers de sukkel spelen, gooit Wertheim 
het dus over de andere boeg. Dat hij daardoor het stempel 
arrogant heeft gekregen, lijkt hem niet te deren. ‘Wanneer 
ik me betweterig voordoe hoop ik juist dat mensen snel 
denken, “nou nou jongen”. Ik kan wel zeggen: “ach mensen, 
ik weet het toch allemaal niet”, maar dat is juist heel ijdel. 
Dan laat je vooral zien hoe bescheiden je wel niet bent. Mis-
schien voel ik me stiekem wel beter dan heel veel mensen, 
die eigenschap vergroot ik dan uit. Je onaangename kanten 
uitvergroten is sowieso spannender dan de aardige jongen 
uithangen. Ik ben ook helemaal niet zo sympathiek.’ Toch is 
het loser-zijn volgens Wertheim iets dat wel bij een cabare-
tier hoort, zo zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat zijn kleding 
wanneer hij optreedt net niet goed is. ‘Ieder mens is toch 
een loser? Je gaat dood, je wordt elke dag lelijker en op de 
wc komt er poep uit’, vertelt hij. ‘Ik ben echt allergisch voor 
komieken die verworden tot een soort popster of super-
persoonlijkheid en die aan alle spelletjes meedoen of aan 
elke tafel hun mening verkondigen.’

‘Ik ben geen McDonald’s, niet 
iedereen hoeft het lekker te vinden.’ 

Tekst: Marit Willemsen/ Foto’s Alix van Lanen Interview Micha Wertheim 
P. 11

Micha Wertheim komt in maart naar Nijmegen met zijn voorstelling Micha Wertheim voor 

je het weet. Zijn shows zijn kenmerkend door overdreven arrogantie, gecombineerd met 

diepe lagen. Wie een voorstelling bezoekt voor de gemakkelijke grap, komt bedrogen uit. 

‘Ik vind het heel grappig wanneer het ongemakkelijk is in de zaal.’ 



Ware persoonlijkheid
De fout die veel mensen maken, is de Wertheim op het 
podium verwarren met de man buiten het theater. ‘Eigen-
lijk zit er in mijn voorstellingen echt weinig dat verzonnen 
is, maar ook heel weinig waardoor mensen kunnen zien 
hoe mijn echte leven eruit ziet’, meent hij. ‘Arnon Grun-
berg zei ooit: “als ik een bedrijf zou zijn, zou ik de afdeling 
mens-zijn afstoten, dan ben ik alleen schrijver”. Zo’n kun-
stenaar zal ik nooit worden.’ De cabaretier noemt het zelfs 
eng wanneer iemand samenvalt met wie hij op het podium 
is. ‘Op het eerste gezicht is het heel ontroerend wanneer 
iemand op het podium echt huilt, maar die persoon is 
eigenlijk een psychiatrisch geval’, meent hij. Het is voor 
hem dan ook niet belangrijk of iemand nu echt gelooft 
in het verhaal dat hij brengt. Sterker nog, het is beter als 
het publiek twijfelt. ‘Toen ik in een voorstelling vertelde 
over mijn kinderen, waren er zelfs mensen die speculeer-
den dat ik hen had verzonnen, dat doet me goed’, aldus 
Wertheim. In de show Micha Wertheim voor specialisten 
vertelde de cabaretier over de periode waarin hij kanker 
had. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op deze 
voorstelling: ‘Na afloop kwamen er steeds mensen op 
me af die zeiden “wat fijn dat je er nog bent”. Dat is dan 
dus helemaal geen goede voorstelling. Ik wil dat mensen 
denken: “ik weet niet of hij echt kanker heeft gehad, maar 
het was wel een leuke avond”.’ 
Voor iemand die het liever niet te persoonlijk maakt, 
is praten over zijn ziekte wel een opmerkelijke keuze. 
Wertheim legt het uit: ‘Als je zoiets meemaakt kan je een 
jaar lang aan niets anders denken. Wat me achteraf opviel 
is dat het eigenlijk een van de leukste jaren in mijn leven 
is geweest. Je leeft ineens in zo’n kleine wereld. Toen werd 
het voor mij de moeite waard om er een voorstelling van 
te maken.’ Wertheim verafschuwt het echter wanneer men-
sen hun leed gebruiken om het publiek als het ware te 

chanteren. ‘Hoe erger het is wat je meemaakt — alcohol, 
drugsgebruik — hoe groter het applaus. Terwijl mensen 
die gewoon goed voor zichzelf zorgen, dan pech hebben’, 
zegt hij verontwaardigd.

De kracht van censuur
Wertheim gelooft sterk in vrijheid van meningsuiting, maar 
de paradox is dat taboes volgens hem wel veel opleveren. 
‘Zonder dat ik het expliciet noem, heb ik altijd alles wat ik 
wilde in mijn voorstellingen kunnen zeggen.’ Hij gebruikt 
het arrogante of woedende karakter dat hij speelt om iets 
duidelijk te maken. Zo was er in zijn vorige show een stuk 
waarin hij zich ontzettend opwindt over een vetvlek op een 
pas gekochte blouse zo uit de verpakking. De service in 
de winkel blijkt echter perfect dus kan hij op niemand heel 
kwaad worden. In feite is deze sketch een parodie op hem-
zelf. ‘Ik zag dat mensen vaak woedend zijn om helemaal 
niets, terwijl we toch in een welvarend land wonen in een 
mooie tijd. Dan heb je van die cabaretiers die zeggen “kap-
pen nou mensen, we hebben het zo goed”, maar dat vind 
ik naar, dan word je een dominee’, zegt Wertheim terwijl 
hij een vies gezicht trekt. ‘Ik ben ook weleens boos op een 
callcenter-medewerker van T-Mobile. In plaats van te stellen 
dat het allemaal klootzakken zijn bedenk ik me achteraf dat 
het gewoon een soort basiswoede is bij mij. Ik vind het heel 
grappig om dat op het podium te laten zien.’
In de regel maakt de komiek altijd een voorstelling voor 
mensen die slimmer zijn dan hijzelf. ‘Bij cabaret vind ik dat 
de komiek te vaak dingen letterlijk uitlegt. Dan denk ik “ga 
je me nou lesgeven?”. Het publiek moet niet doorhebben 
wat je trucjes zijn.’ Bang dat mensen zijn shows daardoor 
niet begrijpen is de Wertheim niet. ‘Je moet niet iets maken 
dat over snappen gaat.’ Die mensen die dat toch niet doen 
en vervolgens woedend weglopen? ‘Zij moeten dan maar 
ergens anders heengaan.’ ANS

Interview Micha Wertheim
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“En het mag ook wel iets minder pretentieus!” Zo 
luidde een der commentaren op mijn schrijfsels 
van het afgelopen halfjaar in dit blad. En direct 
in de tweede zin van dit nederige stukje vergrijp 
ik me er weer aan: “een der commentaren” had ge-
makkelijk “een commentaar” of “een opmerking” 
of “iemand zei die shit tegen me” kunnen zijn. Maar 
zo schrijf ik dus niet. En dat vindt men niet leuk. 
Men – en ik hoop zo dat u niet men bent – wil het 
iets simpeler. Iets meer “in yo face”.

Het punt is niet dat ik dat niet zou willen. Eerder 
is het zo dat ik het afgelopen halfjaar een aantal 
andere dingen aan mijn hoofd heb gehad. Geen 
zorgen, onvoldoende om een psycholoog er door 
de verzekering kostendekkend onderzoek naar te 
laten doen, maar toch. Die andere dingen aan mijn 
hoofd en de ‘verbeterpunten’ voor deze column 
hebben iets gemeen: ze gaan over een stem. Mijn 
stem om precies te zijn. 

Iedereen is op een bepaald moment in zijn leven 
op zoek naar zijn stem. De vraag hoe jouw stem in 
andermans oren klinkt is een fascinerende. Je weet 
het namelijk nooit precies. Een spiegel verraadt je 
zelden, maar de stem die je in je eigen hoofd hoort 
als je praat is het mooiste bedrog dat er op deze 
wereld plaatsvindt. 

Inmiddels ken ik mijn eigen stem een beetje. Hij 
zingt, hij slaat soms over en hij is volstrekt niet in 
staat een gemeend harde g uit te spreken. Dat is 
wat ik weet van mijn stem. En het afgelopen halfjaar 
heb ik ook geweten wat ik met die stem wilde. Mijn 
stem moest leiden tot zoveel mogelijk stemmen 
bij een tamelijk belangrijke verkiezing. Ik wilde 
uitleggen, ik wilde verklaren, ik wilde laten zien dat 
ik een sympathieke kerel ben die heel goed u (en 
als ik u zeg, mevrouw, bedoel ik uiteraard ook uw 
kinderen en al die generaties na ons) zou kunnen 
vertegenwoordigen. 

Mijn project van het afgelopen halfjaar ging over 
uw stem. Om daar te komen moest de mijne soms 
anders klinken dan mijn hoofd wilde. Deze columns 
waren een mooie uitvlucht, een soort melancholie 
naar een verloren stem. Als u dit leest, is mijn zoek-
tocht naar uw stem bijna voorbij. Maar in de hitte 
van de strijd heb ik de mijne gevonden. En die is 
heel anders dan ik in september gedacht had. Men 
zal blij zijn.

BARMHART
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Kunstenaars die tijdelijk de bank bezetten, het is geen 
tafereel uit de jaren zestig, maar de actuele situatie van het 
pand aan het Keizer Karelplein. Via het project Tussentijds, 
een samenwerking tussen Stichting Atelierbeheer SLAK 
en de gemeente Nijmegen, krijgen lege winkelpanden 
tijdelijk een creatieve bestemming. Aan het hoofd van het 
project staat Wiliam Willems van SLAK. Zoals de naam 
‘atelierbeheer’ doet vermoeden, houdt deze stichting zich 
bezig met het beschikbaar stellen van atelierruimte. ‘Drie 
jaar geleden merkte ik dat de kunstenaars naast een atelier, 
ook behoefte hadden aan expositieruimte’, zegt Willems. 
‘Daarom besloten we een eigen keten van tijdelijke winkels 
op te zetten. In Nijmegen bestaat die winkelketen nu uit elf 
winkels, in Arnhem beginnen we net.’
Het project bewijst dat aan tijdelijke leegstand een po-
sitieve draai kan worden gegeven. Niet alleen biedt het 
mogelijkheden aan jonge kunstenaars, ook studenten kun-
nen profiteren. Bijvoorbeeld door workshops, vintagesales, 
kledingruil of feestjes. Niet iedere eigenaar van een pand 
zit op tijdelijk gebruik te wachten, volgens Willems kan 
het lastig zijn hen te overtuigen. ‘Nu het project wat langer 
loopt, gaat het makkelijker. Sommige eigenaren hebben het 
“culturele hart” op de juiste plaats. Zo belde de eigenaar 
van de oude SNS-bank aan het Keizer Karelplein ons zelf op 
met de vraag of kunstenaars niet tijdelijk in het pand wilden 
gaan zitten.’ Tussentijds heeft een bestand met mensen die 
graag een tijdelijke atelier- en expositieruimte willen, ‘dus 
een aantal dagen na de oproep konden de kunstenaars al in 
het gebouw’, zegt Willems trots. 

Het eerste uur
Achter de ronde receptiebalie van het oude bankgebouw 
is de bankmedewerker vervangen door de Nijmeegse 
Lisa Wille, derdejaars student aan de kunstacademie in 
Den Bosch. ‘Het doel van Het eerste uur is het gat tussen 
afstuderen en de arbeidsmarkt te vullen’, stelt ze. Op de 
begane grond is een tentoonstelling ingericht. Het tijdelijke 

onderkomen dient echter vooral als atelier: ‘We betalen 
zelf de huur, de expositieruimte is een mooie bijkomstig-
heid.’ Collegakunstenaar Gineke van Beek zwiert op haar 
tandem de schuifdeuren door, parkeert de fiets voor de 
balie en schuift aan. ‘Ik heb de docentenopleiding afgerond 
en probeer nu aan de bak te komen’, vertelt Van Beek. 
‘Ons initiatief is heel ideologisch, niet winst maar ervaring 
opdoen staat centraal’, vult Wille aan.

Naast kunst zijn er ook andere activiteiten, zoals een vin-
tagesale van de winkel Porch People en de vertoning van 
korte films in het kader van filmfestival Go Short. Ruimte 
voor een feestje is er zeker ook. De bovenste verdieping 
mag organisator van ‘maatschappijkritisch vertier’ De Vle-
gel gebruiken. Iedere maand vindt hier De Pingpongclub 
plaats: muziek, blacklight, bier en een balletje slaan.

Zeven Zomers
De ontdekkingstocht langs tijdelijke winkels brengt ANS bij 
galerie Zeven Zomers. Vergeleken met de jonge creatie-
velingen aan het Keizer Karelplein, is kunstenaar Eelko 
van Iersel nestor op het gebied van tijdelijke leegstand 
benutten. Al wat langer dan zeven zomers trekt hij met zijn 
galerie door Nijmegen. ‘Tien jaar geleden betrok ik mijn 
eerste tijdelijke expositieruimte’, vertelt Van Iersel.  Hij 
was niet bang geweest hals over kop een pand te moeten 
verlaten. ‘De truc is dat je goed in de geschiedenis van een 
winkelruimte duikt’, doet de kunstenaar uit de doeken.
Van Iersel trekt als een nomade door de stad met zijn 
hedendaagse kunst: ‘Ik heb een tijdje in het Besienders-
huis gezeten, maar daar kwamen veel mensen voor het 
gebouw. De hoek Houtstraat/Stikke Hezelstraat had ik 

Pingpong spelen met uitzicht op het Keizer Karelplein en kunst expose-
ren op historische locaties. Creatief omgaan met winkelleegstand 
biedt talloze mogelijkheden. ANS ging op zoek naar het verhaal 
achter drie creatieve tijdelijke huurders.

ruimTE 
rEcyclEN

‘De expositieruimte is een 
mooie bijkomstigheid.’ 
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eigenlijk al zes jaar op het oog’, zegt Van Iersel stralend. 
In januari dit jaar ging zijn wens in vervulling. Terwijl de 
kunstenaar naar de pilaren in zijn galerie wijst, spreekt hij 
de hoop uit hier nog even te mogen blijven: ‘Ik heb al heel 
wat geïnvesteerd in de ruimte.’ De kunst in de galerie kent 
overigens een hoge prijs. ‘Studenten zijn mijn doelgroep 
voor later’, grapt Van Iersel. 

UNIT winkel 
De kunst in deze winkel is wél betaalbaar, blijkt uit een 
A4’tje op de deur met deze aanwijzing. UNIT staat voor 
‘uniek talent’, in het atelier werken jongeren met een au-
tisme spectrumstoornis. ‘De deelnemers zijn vaak erg intel-
ligent en hebben allemaal beeldend talent’, legt initiatief-
nemer Gemma van Grinsven uit. ‘Ze zijn vastgelopen in het 
onderwijs, of in de maatschappij’, voegt ze toe. Dan loopt 
een mevrouw de winkel in de Molenpoortpassage binnen 
en vraagt voorzichtig of ze haar kunst hier misschien kan 
tentoonstellen, Van Grinsven moet haar teleurstellen. ‘Is het 
alleen kunst van verstandelijk gehandicapten?’, vraagt de 
bezoeker. ‘Omdat die associatie snel gemaakt is, noemen 
we het geen werkplaats’, legt Van Grinsven uit. UNIT begon 
een aantal jaar geleden als school, maar dat werd te duur. 
Doordeweeks staan de jongeren zelf in de winkel, op die 
manier werken ze ook aan sociale vaardigheden. Van 
Grinsven denkt groot en wil graag nog een ‘tussentijdse’ 
winkel openen.

Standhoudende afwisseling
Dat de winkels een tijdelijk karakter hebben, blijkt ook uit 
de rondgang. De op de website van Tussentijds vermelde 
Porcupine Gallery tegenover het station is alweer verdwe-
nen. Willems ziet de toekomst niet somber in: ‘Nu we een 
tijdje bezig zijn, kunnen we een eigenaar van een winkel 
meenemen door de binnenstad en laten zien wat we doen.’ 
Het lijkt er op dat Tussentijds een blijvertje is in het Nij-
meegse winkellandschap. ANS

Van boven naar beneden: kunst van Eelko van Iersel bij de 
Zeven Zomers, Lisa Wille aan het werk bij Het eerste uur en 
pingpongen met uitzicht op het Keizer Karelplein door De 
Vlegel.
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Dana van haSSel
Leert het liefst nieuwe dingen en maakt graag realistische schilderijen. Kijk voor 
meer werk van deze kunstenaar op http://bit.ly/danavanhassel.



www.ans-online.nl. Tekst: De redactie / colofon
P. 16

Ans deze  maand
P. 17



Studentenschimmels Tekst: Ronald Peeters en Kim Saris/ Illustratie: Sascha Wijnhoven
P. 18

bESchimmEldE 
boTErhAmmEN 
EN hAriGE 
biErTjESd

E
 W

E
TE

N
S

c
h

A
p

 A
c

h
TE

r
 



Na wekenlang de afwas te hebben genegeerd, is de pasta onherkenbaar 
en heeft de pan een groen vijfdaagsbaardje verworven. Pluizige schimmel 
groeit weelderig en verspreidt een onaangename geur. Schuilt er ge-
vaar achter dit fungioerwoud of kan het de mens niet schaden?

Studentenschimmels Tekst: Ronald Peeters en Kim Saris/ Illustratie: Sascha Wijnhoven
P. 18

Een vergeten boterham onderin je tas, een rondslinge-
rende pizzadoos of een achtergelaten biertje. Schim-
mels zijn een ongewilde indringer in studentenhuizen. 
Zodra haren op voedsel verschijnen, laten veel mensen 
het wel uit hun hoofd nog een hapje te nemen. Deze 
smerige begroeiing betekent immers dat andere orga-
nismen smikkelen van jouw boterham. Hoe komt deze 
viezigheid hier en wat zou er gebeuren als je dat aange-
taste bammetje toch naar binnen schuift? 

Groeiende lastpak 
‘Schimmels zijn micro-organismen en kunnen eencel-
lig of meercellig zijn’, vertelt dr. Huub Op den Camp, 
microbioloog aan de Radboud Universiteit. In het rijk 
der fungi zijn er enorm veel soorten in allerlei kleuren 
en vormen. Voor alle types geldt dat ze schimmeldraden 
ontwikkelen die worden gebruikt om een voedingsmid-
del binnen te dringen. Net als veel levensvormen heb-
ben schimmels vocht en zuurstof nodig om te groeien. 
Zo kan er in een appel een netwerk van deze schim-
meldraden groeien. Op sommige groeiende draden 
ontstaan vruchtlichamen die schimmelsporen maken. Dit 
zijn bijvoorbeeld de zwarte spikkels die ontstaan op een 
boterham. Schimmels verspreiden hun sporen om zich 
voort te planten.

Schimmelrisico 
Moet je bij het binnenkrijgen van schimmelsporen vre-
zen voor je leven? Dit hangt af van de soort schimmel. 
‘Als schimmelsporen in de lucht komen, bestaat de kans 
dat mensen deze inademen, waardoor de schimmel in 
hun lichaam kan groeien’, aldus Op den Camp. Men-
sen met een allergie of een verzwakt immuunsysteem 
kunnen als gevolg daarvan ziek worden. Sporen kunnen 
zich nestelen in de longblaasjes en zich vervolgens 
met het longweefsel verweven. De schimmelsporen 
groeien verder en verspreiden zich in het lichaam via 
de bloedbanen. ‘Schimmels draag je altijd bij je, maar 
het groeiproces vindt enkel plaats als je echt ziek 
bent. Kankerpatiënten bijvoorbeeld zijn daarvoor veel 

vatbaarder’, aldus dr. Jan van der Linden, onderzoeker 
in het Radboudumc. De meeste schimmels bevatten 
kleine hoeveelheden van de giftige stof mycotoxine. Van 
sommige soorten kunnen twee sporen met deze stof al 
dodelijk zijn, maar er zijn ook organismen waarvan je 
er een miljoen moet inademen voordat er iets gebeurt. 
Of dit resulteert in een weekje diarree of echt doodziek 
worden, hangt af van de hoeveelheid en aard van de 
binnen gekregen schimmelsoort. Geen reden tot paniek, 
met een goed immuunsysteem zul je daar weinig last 
van hebben. ‘Als je schimmel eet, poep je die normaal 
gesproken gewoon uit’, zegt Van der Linden. 

Schrobben op schimmel
Naast studenten zijn ook schimmels dol op bier. ‘In pils 
zit natuurlijk veel vocht, maar tevens andere stoffen die 
schimmels lekker vinden. Het alcoholniveau is te laag 
om de organismen tot last te zijn, dus is het een zeer 
geschikte omgeving om te groeien’, zegt Op den Camp. 
Schimmels stellen geen hoge eisen aan hun leefom-
geving. Hun smerige haren kunnen overal groeien. De 
aanwezigheid van een paar schimmelcellen of sporen is 
genoeg om verder te groeien waardoor de bestrijding 
moeilijk wordt. ‘Schimmels zijn een hogere levensvorm. 
Bacteriën kun je bestrijden met een remmende stof die 
niks met hoger leven doet. Bij schimmels kan dit niet en 
daarom kan het bestrijdingsmiddel ook gevaarlijk zijn 
voor jezelf ’, legt Op den Camp uit. Wat kun je wel doen 
tegen deze ongewenste gasten? Het enige wat helpt is 
desinfecteren om sporen tegen te houden. Je kunt je 
moeder af en toe de boel weer laten schoonmaken of 
zelf de handen uit de mouwen steken. ‘Een paar keer 
per week afwassen kan geen kwaad,’ geeft Op den 
Camp toe. ANS 

bESchimmEldE 
boTErhAmmEN 
EN hAriGE 
biErTjES
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Sporen kunnen zich nestelen 
in de longblaasjes.



Universitaire Studentenraad
Onbetaalbare pre-masters: de oplossing
De hele universiteit maakt zich er al 
ruim een maand druk over, de tarieven 
voor de pre-masters. Vanaf  septem-
ber 2014 hanteert de RU een ander 
rekensommetje. Tot nu toe betaalde 
iedere pre-masterstudent maximaal 
het wettelijk collegegeld. Vanaf  sep-
tember betaal je 63,52 euro per ec. 
Een pre-master van 60 ec kost dus 
maarliefst 2859 euro! Ga je een pre-
master Pedagogische Wetenschappen 
volgen? Dan betaal je 5655,06 euro! 
Overweeg je een pre-master, maar 
vind je dit echt te gortig worden? Geen 
paniek, voor veel studenten is er een 
eenvoudige oplossing. Als je college-
geld betaald, ben je vrij om aan iedere 
faculteit, universiteit of  hogeschool 
extra vakken te volgen. De kunst is 
dus om je vorige opleiding niet af  te 
ronden en alle benodigde vakken voor 
je pre-master alvast te volgen.

Ragweek
Het is tijd om schoon schip te maken! 
De Universitaire Studentenraad struint 
de hele campus af  tijdens de Ragweek 
om borden, bestek en kopjes terug te 
brengen naar de rechtmatige eige-
naar: het Facilitair Bedrijf. Alle werk-
plekken en verenigingskamers worden 
bezocht want voor elk stuk servies 
gaat er geld naar de Ragweek! Heb je 
thuis nog wat staan? Makkelijker geld 
doneren kan niet dus breng je borden 
langs bij de USR-kamer in TvA 3! 

Eén van de doelen die de USR dit jaar heeft gesteld is betere 
loopbaanbegeleiding. In die trend wordt er op 11, 12 en 13 maart 
de Radboud Career Week georganiseerd: de week die zich richt op 
je toekomst. Samen met Dienst Studenten Zaken, Career Service 
en enkele studenten en instanties zal er een scala van activiteiten 
plaatsvinden. Waar moet je nou op letten als sollicitant? Hoe 
presenteer je jezelf? Wat is het nut van netwerken? Dit zijn onder 
andere onderwerpen die besproken zullen worden. De week begint 
met een opening door het CvB en lectures van o.a. inspirational 
speaker Richard Gillingwater, gevolgd door masterclasses van de 
VIP speakers. Masterclasses en workshops zullen verder ingaan op 
o.a. social media en pitchen om je zo het beste voor te bereiden 
op het vinden van een latere baan. Daarnaast zullen verscheidene 
grote bedrijven, waaronder ASML, Eiffel en Werken bij de EU, op de 
woensdagmiddag bedrijfspresentaties houden en zal er afsluitend 
een netwerkborrel plaatsvinden waar je ze verdere vragen kunt 
stellen. Donderdag zal de afsluiting plaatsvinden met meer 
masterclasses en een Business Challenge. Bovendien worden er 
gedurende de hele week CV-check-punten op de faculteit worden 
ingesteld. Ben je enthousiast en wil je meer weten? Kijk dan op 
www.ru.nl/careerweek!

Radboud 
Career Week

(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 bedpartner? In De Graadmeter onderzoekt ANS elke maand de opties. 
Deze keer: Glijmiddel.

Wat: Condoomfabriek Kersen
Prijs: 8,99 euro
Glijgemak: smooth 
Genot: extra voor zoetekauwen

Wie van Haribo en 
smaakstoffen houdt, is bij 
Condoomfabriek.nl aan 
het goede adres. Zonder 
verzendkosten en geheel 
anoniem krijg je 100 milli-
liter lebberstokzoetstof 
thuisgestuurd. Bij het ope-
nen van de fles komt de 
zoete geur van kersen-

snoepjes je direct tegemoet. Wie zich 
niet stoort aan de flashbacks naar 
de oude snoepdoos van zijn oma, 
kan aan de slag. De roze vloeistof is 
makkelijk in gebruik en glijdt lekker. 
De sterke smaak is ietwat chemisch, 
maar zeker niet verkeerd en vormt 
in ieder geval een goede oplossing 
voor wiens bedpartner het niet zo 
nauw neemt met persoonlijke hygi-
ene. Groot nadeel is dat de geur ook 
na een flinke douchebeurt nog blijft 
hangen, met het risico op vreetbuien 
en overdadige bezoekjes aan groot-
moe tot gevolg.

Wat: Durex Lovers Connect 
Prijs: 14,99 euro 
Glijgemak: niveau wildwaterbaan 
Genot: vraag maar aan de buren

Voor 14,99 krijg je bij 
Durex een fancy verpak-
king met daarin twee 
tubetjes van 60 milliliter, 
één voor ieder geslacht. 
De paarse mannen-boos-
ter laat de tampeloeris 
tintelen, waardoor nog 
meer bloedlichaampjes 
hun weg naar de top 

vinden. Het roze goedje voor de 
vrouw wordt aangenaam heet en 
laat de droge sloot onmiddellijk 
vollopen. Als de twee elkaar innig 
omhelzen, leiden de oplopende 
temperatuur en de vele lichaams-
sappen tot een tropisch klimaat. 
Hoewel het vrouwelijk proefkonijn 
eerst een enorme opvlieger moet 
doorstaan, eindigt deze hittegolf in 
een euforisch genot voor beiden. 
Deze plezierverhoger is niet ge-
schikt voor een vluggertje voor het 
college, want gebruik leidt tot veel 
zweet en lang nahijgen. 

Wat: Etos tintelend 
Prijs: 3,96 euro
Glijgemak: wel erin, niet eruit
Genot: als je pijn leuk vindt

Dit glijmiddel laat de 
vrouwelijke helft van het 
testpanel kreunen en steu-
nen, maar niet van genot. 
Het volgens de verpak-
king ‘prikkelende’ goedje 
brandt zijn weg via de 
vaginawanden direct naar 
elke pijnzenuw van de on-
dertussen kloppende holte. 

Als puntje bij paaltje – dat overigens 
ook geïrriteerd aanvoelt – komt, 
verandert het glibbergoedje al snel 
in een plakkerige, vacuümzuigende 
substantie. Hierdoor lijken bedpart-
ners verdoemd tot een oneindige 
verstrengeling. Dat is dan wel de 
pijnlijke variant, want het snel opdro-
gende smeersel veroorzaakt frictie 
op schuurpapierniveau. Wie van 
pijn houdt, kan beter voor een potje 
sambal gaan, dat is nog goedkoper 
ook. ANS

Kijk voor meer glijplezier op 
http://bit.ly/glijmiddel



Wat heeft de lokale politiek de Nijmeegse student te bieden? 
Omdat je wel iets beters te doen hebt dan onleesbare verkiezings-
programma’s doorspitten, zet ANS een aantal standpunten van zeven 
partijen op een rijtje. 

De stempas ligt weer op de deurmat. Na vier jaar van 
heerschappij door een coalitie van PvdA, GroenLinks en 
D66 mogen de inwoners van de stad zich weer bemoeien 
met het politieke feestje dat gemeenteraadsverkiezing-
en heet. Als je de moeite neemt om je te verdiepen in 
de materie, stuit je al snel op pdf-bestanden gevuld met 
holle frasen, die partijen de titel ‘Verkiezingsprogramma 
2014-2018’ meegeven. Het doornemen hiervan is geen 
aanlokkelijk tijdverdrijf. ANS neemt je dit werk uit handen 
en voelt de lijsttrekkers aan de tand over thema’s die stu-
denten aangaan. Komt er een quotum voor studentenhui-
zen in jouw straat, mag je ‘s nachts op de soos bier blijven 
drinken en wordt cultuur wegbezuinigd?

Wonen
In de politiek gaan stemmen op om de kamerverhuur per 
straat, buurt of wijk te beperken. De ‘verkamering’, het 
ombouwen van gezinswoningen tot verhuurbare kamers, 
is in grote studentensteden als Groningen al een tijdje een 
onderwerp van verhitte discussie. In Nijmegen is het een 
relatief nieuw thema. Nijmeegse gezinnen ergeren zich 
aan tuinen vol fietsen, slingerende vuilniszakken of het 
lawaai van feesten tot diep in de nacht. Voorstanders van 
een quotum zien het beperken van hoge concentraties 

verkamerde panden in een straat als de ultieme oplossing 
voor deze problemen, tegenstanders van het plan denken 
betere oplossingen te hebben om overlast te voorkomen 
zodat een kamerbeperking niet nodig is. Zij wijzen rich-
ting lokale partij De Nijmeegse Fractie (DNF) als de bron 
van het quotumkwaad.
Lijsttrekker Albaer Hillen vindt dat zijn fractie te negatief 
is neergezet in de discussie. ‘Het lijkt nu net alsof we 
iets tegen studenten hebben. Ik studeerde al in de jaren 
zeventig en doe dat nog steeds. Hoe kan ik iets tegen 
mezelf hebben?’ Hillen, die een kamer verhuurt aan 
een medestudent, ziet de discussie over een eventueel 
quotum breder: ‘Het gaat ook over huisjesmelkers die 
Polen en Bulgaren in een huis stoppen, het heeft met de 
leefbaarheid van de buurt te maken. We wilden slechts 
de discussie hierover aanzwengelen.’ Alle andere partijen 
zien het plan echter als een limiet op het aantal studen-
tenkamers per straat.
Zo’n quotum is volgens Pepijn Boekhorst, lijsttrekker van 
GroenLinks, een zot idee: ‘Dan kun je net zo goed een 
maximum stellen voor mensen die baby’s hebben. Kleine 
kinderen krijsen ook wel eens midden in de nacht.’ De 
partij zegt zelfs in het verkiezingsprogramma tegen een 
quotum te zijn. Het CDA is het hiermee eens. ‘Natuurlijk 
zijn er burenconflicten, je hoeft maar eens naar de Rij-
dende Rechter te kijken. Studenten zijn daar niet vaak bij 
betrokken’, stelt Mark Buck, voorman van de Christende-
mocraten. De SP vindt dat je studenten nooit moet weren 
uit studentenbuurten, ‘doodgaan in Lindenholt kan altijd 
nog’, aldus lijsttrekker Hans van Hooft. 
Collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 zien een aantal 
simpele oplossingen om bestaande gevallen van buurto-
verlast te voorkomen en studenten te ondersteunen, zodat 
een quotum niet nodig is. Een voorbeeld is het opofferen 
van autoparkeerplaatsen voor fietsenrekken. Opvallend 
genoeg is hier nog niets concreets uit voortgekomen, wel-
licht omdat GroenLinks en de PvdA het idee presenteren 
alsof ze de enige zijn met dit plan. D66-lijsttrekker Rob 
Jetten betreurt de gang van zaken: ‘Helaas is de discussie 
het afgelopen anderhalf jaar niet constructief geweest.’
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Zoals in iedere studentenstad kent ook Nijmegen een 
studentenkamertekort, al is dit tekort relatief klein. ‘Het is 
natuurlijk wel zuur als je net buiten de boot valt, daarom zet 
het CDA in op de bouw van starterswoningen’, zegt Buck. 
Het CDA staat niet alleen in deze opvatting, alle partijen 
zien het kamertekort vooral als een verdelingsvraagstuk en 
minder als een kwantitatief tekort. ‘De dynamiek is nu vrij 
beperkt, studenten blijven waar mogelijk na hun studie op 
kamers wonen’, meent De Nijmeegse Fractie. 

Cultuur
Nijmegen is een cultuurstad bij uitstek. Met Doornroosje, 
filmhuis LUX, de Keizer Karelpodia, de Lindenberg, de 
bibliotheek en museum het Valkhof is er een gevarieerd 
aanbod. Deze instellingen worden in ambtenarentaal ook 
wel de C6 genoemd. Volgens hen is verder korten op cul-
tuur onmogelijk zonder dat het aanbod ongemoeid blijft. 
Op dit moment stelt het college van PvdA, GroenLinks en 
D66 nog wel een bezuiniging van ruim zeven ton voor. 
In verkiezingstijd denken de coalitiepartijen hier plotse-
ling anders over. ‘Bezuinigingen hebben de afgelopen 
jaren samenwerking afgedwongen in de cultuursector. 
Extra bezuinigen is niet wenselijk, zonder een Vereeniging 
en LUX is Nijmegen een ordinaire provinciestad’, meent 
D66’er Jetten. GroenLinks beaamt dit, ‘maar de politiek 
heeft niet de wijsheid in pacht, wij moeten instellingen niet 
voorschrijven hoe ze inhoudelijk moeten samenwerken.’ 
Alleen collegepartner PvdA houdt vast aan de lijn van de 
coalitieafspraken. ‘De sector is de afgelopen jaren ontzien. 
Ik ben geen voorstander van bezuinigen op cultuur, maar 
we ontkomen er gewoonweg niet aan’, stelt Tankir.

Oppositiepartij VVD vindt dat er kan worden bezuinigd 
en stelt dat het aan de instellingen is om de ticketprijzen 
te verhogen. ‘Vaak gaan mensen eerst voor veel geld uit 
eten, dan is een paar euro extra voor een kaartje niet veel 
gevraagd. De prijselasticiteit is groot bij cultuur, daarom 
gaan we geen subsidie-infuus aanleggen’, stelt Veldman. 
Zijn SP-collega Van Hooft staat hier lijnrecht tegenover. 
‘Het cultuurbeleid is erg elitair geweest de afgelopen ja-
ren, wij willen de drempel juist verlagen.’ De SP ziet veel 
in een pas waarmee cultuurliefhebbers goedkoop naar 
verschillende optredens en voorstellingen kunnen. De 
VVD vindt dit de verkeerde stimulans: ‘Mensen kunnen 
het nu best betalen. Iemand uit het Waterkwartier met 
een minimuminkomen zal met een cultuurpas niet ineens 
wel naar LUX gaan.’ 
Naast de grote jongens van de Nijmeegse cultuursector 
timmeren cultureel ondernemers in fabriekspand de 
Vasim hard aan de weg. Nu worden er nog regelmatig ex-
posities en festivals georganiseerd in het Vasimgebouw, 
maar de gemeente heeft het plan om er een vrijheidsmu-
seum te vestigen. De VVD, het CDA, de PvdA, D66 en De 
Nijmeegse Fractie hebben eind vorig jaar met dit voor-
stel ingestemd. Nu de komst van een museum dichtbij is, 
zitten de huidige Vasimgebruikers in onzekerheid.
GroenLinks, fel tegenstander van de Vasim als locatie 
voor het vrijheidsmuseum, ziet het als de plicht van de 
gemeente om in ieder geval een permanent alternatief 
voor de cultureel ondernemers te regelen. De SP is ook 
tegen het plan, maar gaat iets minder ver dan GroenLinks 
in hun oplossing voor de kunstenaars. ‘We moeten wel 
enige zekerheid bieden aan de gestrande ondernemers, 
bijvoorbeeld een goedkoop onderkomen voor een peri-
ode van tien jaar’, stellen de socialisten. 

Ook voorstander D66 wil de kunstenaars voor tien jaar 
zekerheid bieden, het liefst bij het museum in de Vasim. 
‘Het plan laat zien dat het gebouw groot genoeg is. Een 
goedkoper alternatief is het oude Doornroosje, de keuze 
is aan hen.’ De democraten denken dat het museumplan 
veel kans van slagen heeft. ‘We zien in het vrijheidsmu-
seum een mogelijkheid om veel oorlogstoerisme aan te 
trekken’, zegt Jetten. 

ANS-Online.nl
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‘Zonder een Vereeniging en 
LUX is Nijmegen een ordinaire 

provinciestad.’
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Lokale partij De Nijmeegse Fractie gaat verder en twijfelt 
niet eens. ‘Het museum zal zorgen voor een toeristenstroom 
naar Nijmegen. De BRIC-landen moeten we bijvoorbeeld 
niet onderschatten, daar zit een groeiende middenklasse 
die graag op vakantie wil. Het zou mooi zijn als het museum 
ze naar Nijmegen trekt.’ De kunstenaars komen er volgens 
lijsttrekker Hillen tot nu toe goed vanaf: ‘Creatieve onderne-
mers kunnen door de lage huur hun producten ver onder 
de marktprijs neerzetten. Het lijkt wel alsof Nijmegen een 
soort Oerol financiert.’

Horeca
Stappen tot de kleine uurtjes, het liefst 24 uur per dag, in 
veel studentensteden is het mogelijk. Nijmeegse kroegen 
mogen na vier uur ‘s nachts geen nieuwe klanten binnen-
laten en mogen open blijven tot 08.00 uur ‘s ochtends. De 
partijen zijn het erover eens dat er weinig problemen zijn 
met uitgaan in Nijmegen. ‘Als je na vier uur niet ergens 
binnen bent, moet je maar thuis gaan zuipen’, grapt 

SP’er Van Hooft. De VVD houdt volgens Veldman niet zo 
van regeltjes, dus wat hem betreft staat het kroegbazen 
helemaal vrij. ‘Ik ben ook voorstander van nachtwinkels in 
Nijmegen, na het stappen nog even naar de supermarkt 
gaan, moet kunnen.’ D66 wil ondernemers al langer de 
mogelijkheid bieden om een nachtwinkel te openen. 
Happy hours en ‘bier-voor-50-cent-feestjes’ doen wel 
enkele wenkbrauwen fronzen, vooral als ook sterke drank 
in het spel is. ‘Het moet niet zo zijn dat bij elke tequila-
party een ambulance komt voorrijden’, merkt CDA’er 
Buck op. GroenLinks ziet geen reden voor het verzinnen 
van nieuwe regeltjes. ‘Wij vinden het niet nodig nieuwe 
regels te bedenken voor happy hours, omdat in Nijmegen 
nauwelijks problemen zijn.’
Naast kroegen kent de stad ook enkele sociëteiten die 
menig feestje organiseren. Studentenverenigingen hoeven 
zich niet te houden aan de regels die gelden voor de re-
guliere horeca. ‘Deze verenigingen zijn besloten clubs, als 
overheid hebben we daar geen rol in’, stelt de PvdA. De 
SP beaamt het vrije karakter: ‘Als ze op sociëteiten gratis 
zouden schenken, zijn de verenigingen snel arm. Het 
zou in principe wel gewoon mogen.’ De VVD ziet niet dat 
horeca wordt benadeeld door de positie van sociëteiten. 
Die problemen benadrukt De Nijmeegse Fractie juist wel. 
‘Het goedkoop schenken bij de verenigingen is in feite 
dumping. De sociëteiten en de horeca zouden kunnen 
afspreken dit niet meer te doen. Sowieso moet er meer 
worden samengewerkt.’ ANS

Duizelt het je na al deze informatie? Maandag 10 maart is 
de uitgelezen kans om de lijsttrekkers te bevragen. ANS, 
studievereniging ismus, studentenvereniging Carolus 
Magnus en StudentStem organiseren het Studentenverkie-
zingsdebat in LUX. Kijk voor meer informatie op 
ANS-Online.nl en bit.ly/stem14.



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.

Ook in de bestuurswereld bestaan ze: griezels. Het meest 
bekend is het spooklid. Bij allerlei verschillende verenigin-
gen en clubs zweven ze rond: de leden die eigenlijk nooit 
aanwezig zijn, maar wel degelijk staan ingeschreven. Een 
variatie hierop is het zombielid: het spooklid dat allang dood 
gewaand was – maar dat op die ene a.l.v. toch ineens weer 
opduikt. Alsof hij nooit weggeweest was.
De weerwolf is overdag betrokken met allerlei commissies 
en is altijd bereikbaar voor een kritische noot. Laat hem 
echter geen grootschalig feest organiseren: die gaat dus 
nooit bij de deur staan om kaartjes te verkopen. 
Dan is er verder nog de heks, altijd in de aanslag om een 
bezem door oude statuten te halen en allerlei bezweringen 
op te leggen. Dat is altijd handig natuurlijk, dus ze is fijn om 
erbij te hebben – maar ze heeft nogal moeite met nieuwe 
contacten leggen. Kijk dus niet raar op dat ze op borrels alle 
(mede-) leden links laat liggen, maar wel met die ene kikker 
op de bar aanpapt. Over borrels gesproken: het lid dat je 
wel verwacht had maar niet ziet, hoe goed je ook kijkt, en 
nóg eens kijkt, en dan tóch opeens ziet, ja hoor, daar staat 
hij, uit het niets opgedoken, in een hoekje van een cassis te 
drinken: dat is het vampierlid. Niemand heeft hem binnen 
zien komen.
Een Frankensteinbestuur krijg je als je twee commissies 
in elkaar schuift: het beweegt wel, maar je vertrouwt er 
nog niet helemaal op dat het wel in de juiste richting is. 
Het skelet klopt zichzelf maar wat graag op de borst, maar 
heeft eigenlijk niet veel om ’t lijf. Een trol richt zich zoveel op 
kleine bijzaken dat hij vergeet wat ’t eigenlijke doel is.
Aliens kun je ook tegenkomen. Zorg dan dat je ze gelijk 
weer terugstuurt naar hun eigen planeet: niemand heeft 
wat aan pottenkijkers. Ze willen op zijn best lekker een 
bestuursjaar ervaren, maar zijn in werkelijkheid zelden echt 
betrokken bij wat er gebeurt. Daarin lijken ze dan weer op 
pompoenhoofdbesturen: een bestuur dat met een grote 
glimlach aan de buitenwereld wil suggereren dat er heel 
veel gebeurt – maar eigenlijk hol is. Misschien dat er binnen 
wel ergens licht brand, maar een groot licht is dat niet.
De mummie, de reus, de geest, kobold, draak, het harige 
monster – ook daar kunt u zich vast wel iets bij bedenken. 
Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat u ze tegen gaat 
komen – ze zijn er vaker niet dan wel. Maar zeg niet dat ik u 
niet gewaarschuwd heb...

W.V.T.T.K.

Column Diederik Rozenboom 
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Bas Kortmann bepaalt als rector magnificus van 
de Radboud Universiteit het academisch beleid en 

vertegenwoordigt de RU naar buiten toe. Hij vervult 
hiermee belangrijke taken met veel inhoudelijke 

gevolgen voor student en wetenschapper. In Neder-
land is het de Raad van Toezicht die op basis van 
profielschetsen en een zoekcommissie de rector 
benoemt. Zou het een idee zijn om de studenten 

hier meer inspraak in te geven? In België is het 
bijvoorbeeld de normaalste zaak van de wereld 

dat de hoogste academicus wordt verkozen. Daar 
wordt op alle universiteiten het lot van de kandi-

daat-rectoren bepaald door middel van stemmen 
van alle studenten en medewerkers of een afvaar-

diging daarvan in een kiescommissie. Leidt een 
benoeming door de Raad van Toezicht wellicht tot 

aanstelling van een rector magnificus met te weinig 
draagvlak onder studenten en medewerkers? Of 

zorgen verkiezingen juist voor populis-
tische benoemingen? 
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Prof. dr. Freddy Mortier, verkozen vicerector aan de 
Universiteit Gent
‘De universiteit moet worden bestuurd door iemand met een 
breed democratisch draagvlak: iemand die verantwoording 
moet afleggen tegenover de hele universiteit. Deze steun kan 
men bereiken door een kiessysteem waarbij medewerkers 
en studenten – al dan niet via gewogen verkiezingen – hun 
stem laten horen. Om een democratisch draagvlak te creëren, 
moet de rector weten wat er speelt binnen de universiteit. Het 
gevaar bestaat dat wanneer een Raad van Toezicht op basis 
van bestuurlijke kwaliteiten een buitenstaander benoemt, 
die persoon zich kan gaan gedragen als een directeur van 
een groot bedrijf. Zo iemand zou nooit door de academische 
gemeenschap worden verkozen. Ik ben dus zeker niet voor 
het model van de aanstelling van een manager die alleen 
verantwoording verschuldigd is aan een Raad van Toezicht 
en niet aan studenten en medewerkers. Het is in mijn ogen 

overigens geen probleem dat een middelmatige academicus 
rector wordt. Besturen kun je leren, maar hangt ook af van de 
mensen die je om je heen verzamelt.
‘Een rector wordt niet verkozen op basis van zijn of haar 
retoriek, maar op inhoud en competenties. Ik ben dan ook 
niet bang dat degene met het meest populistische praatje 
uiteindelijk rector zal worden. Bij verkiezingen heeft het gros 
van de kiezers, academici en studenten, zelf een gegronde 
mening gevormd over wat belangrijk is voor de instelling. 
Dit speelt een grote rol binnen de verkiezingen en dat vind 
ik een goede zaak. Wat wel gebeurt, is dat mensen worden 
gekozen vanwege specifieke kwesties. Neem bijvoorbeeld 
de Vrije Universiteit Brussel, waar een van de kandidaten 
voorstander was van verregaande samenwerking met andere 
universiteiten. Een tegenstander vond juist dat ze hun eigen 
positie moesten behouden. Uiteindelijk is de verkiezing op dit 
punt beslecht.’ 



ANdErzijdS
DE STELLING VAN DEZE 
MAAND: 

dE rEcTor 
mAGNiFicuS 
moET WordEN 
vErkozEN

Prof. dr. Bas Kortmann, benoemd rector magnifi-
cus van de Radboud Universiteit 
‘Ik vind de huidige procedure goed. Hier in Nijmegen 
besturen wij als College van Bestuur met zijn drieën, 
er is geen sprake van een sterke hiërarchie. Het is van 
belang dat een rector magnificus veel steun heeft binnen 
de universiteit. Daarom is het goed dat het vrijwel onmo-
gelijk is dat er een rector wordt benoemd zonder bijval 
van decanen, de ondernemingsraad en de studentenraad. 
Voor een benoeming wordt een beoogd rector altijd eerst 
gehoord door de medezeggenschap. De studentenraad en 
ondernemingsraad laten vervolgens weten wat ze van de 
voorgenomen benoeming vinden. Pas daarna kunnen de 
toezichthouders tot benoeming overgaan. Dat betekent dat 
de decanen en medezeggenschap voor de benoeming 
dus al goed geïnformeerd zijn. De mensen weten wat voor 
vlees ze in de kuip hebben. Dat zorgt voor draagvlak.

‘Je ziet in de jaren zestig en zeventig dat er in Europa her 
en der kiesstelsels zijn ingevoerd met een eigen syste-
matiek. Tegenwoordig zie je dat er toch wel wat aarze-
lingen zijn om er een al te groot verkiezingscircus van te 
maken. In Leuven stelt de nieuw gekozen rector mag-
nificus zelf acht vicerectoren aan, ieder met een eigen 
portefeuille. Ik vind het idee dat iedere vier jaar de hele 
top wordt vernieuwd een risico dat ik zelf liever niet zou 
nemen. Dat betekent dat er de nodige expertise verloren 
gaat en dat kan afbreuk doen aan de efficiëntie. 
‘Niet iedereen is geschikt om een universiteit te besturen, 
daar is een zekere aanleg voor nodig. Toezichthouders 
hebben bij de benoeming van een rector goed zicht op 
zijn bestuurlijke competenties. Het is een feit dat niet 
veel academici staan te springen om rector magnificus 
te worden. Een rectoraat kan het einde inluiden van je 
wetenschappelijke carrière.’ 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: familiE PriEm

Links van de spiegel: William. In de spiegel, van boven naar beneden vlnr: Linde, Sjors, Joni, Roy, Tom en Bas.

‘Jij komt binnen en alles gaat mis’, roept kok Roy (24), 
die een premaster Sociale Geografie volgt, een huis-
genoot toe. Door de kletterende pannen en het rennen 
op de trappen tussen de drie keukens lijkt het een en al 
chaos aan de Priemstraat. Toch staat er binnen de kort-
ste keren een aantal grote pannen pasta op de keurig 
gedekte tafel. De sfeer wordt gecreëerd door kunstig 
gevouwen servetten, romantisch kaarslicht en pizza-
dozen als onderzetters. 
De elf leden van de ‘familie Priem’ – zoals ze zichzelf 
noemen – vormen een hechte gemeenschap. Ze gaan 
vaak op stap in Nijmegen, bezoeken concerten en gaan 
jaarlijks op vakantie. ‘Feesten en een beetje cultuur “op-
snuiven”’, grapt Bas (19), eerstejaars hbo Rechten. 
Bij het stappen ontstaan vaak sterke verhalen. ‘We kwa-
men ooit na het uitgaan op het idee om een kerstboom-
roof te plegen’, zegt Tom (22), eerstejaars Bedrijfskunde. 
‘Gewapend met messen en gehuld in bananenpakken 
slopen we de straat op om er een te bemachtigen. Helaas 
zaten de bomen vast aan hekken met staalkabels.’ 

Joni (21), derdejaars Economie en Bedrijfskunde, praat 
vol lof over de jaarlijkse huisfeesten. ‘Dit jaar waren er 
honderdveertig mensen - allemaal in dierenpakken -, 
zestig kratten bier en een sloot wijn. We hadden de muren 
afgeplakt, maar hielden geen rekening met drankvlekken 
op het plafond.’ William (19), momenteel werkend, biecht 
op dat de bierlucht vorige week pas is verdwenen, maar 
de graffiti op de wc-muur permanent is.
De sterke verhalen verstommen wanneer Sjors (24), 
vierdejaars Commerciële Economie, het ‘Top 2000-spel’ 
start. Dit is een ‘familietraditie’ en die wordt vol overgave 
en met veel lawaai gespeeld. DJ Sjors draait nummers 
op zijn iPod en de anderen raden. ‘Meestal doen we 
dit dronken’, zegt Linde (22), eerstejaars Psychologie. 
Daarop besluiten Tom en William bier te halen. Om de 
gêne van zijn gele legging – restant van het fotomoment 
- te verbergen, doet Tom zijn leeuwenpak aan. ‘Dit soort 
avonden maakt het huis zo hecht en gezellig’, zegt Sjors. 
‘Ik heb op veel plekken gewoond, maar hier voel ik me 
echt thuis.’ ANS 
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SmAAk

   7

Het gerecht staat of valt met de 
beschikking over drie keukens, bij 
voorkeur op verschillende verdie-
pingen. Het vlees en de champig-
nons garen op de eerste verdie-
ping en op de tweede verdieping 
kookt de Phineas en Ferb-pasta. 
Het letterlijke hoogstandje zijn 
de groenten: flikker ui, courgette 
en paprika in een willekeurige 
pan. De grootste kunst is om alle 
ingrediënten in dezelfde ruimte 
te krijgen zodat het paprika- en 
gemberpoeder kan worden toe-
gevoegd. 
De salade kent geen ingewikkelde 
procedure: alle ingrediënten gaan 
in een schaal. Het toetje is tevens 
eenvoudig. Je gaat naar de Albert 
Heijn en koopt tiramisu.

Het recept is misschien weinig origineel, aan de smaak doet 
dat niks af. De pasta heeft de grens al dente net gepasseerd, 
maar is nog niet papperig. De Phineas en Ferb-pasta geeft 
een extra niveau aan dit toch al drie etages hoge recept. De 
saus bevat veel groenten en de last minute vega-variant levert 
de koks pluspunten op. ‘Het recept was sowieso een improvi-
satie’, aldus Joni. ‘Je moet mannen ook geen boodschappen 
laten doen.’ 
De supermarkttiramisu is niet zo authentiek, maar desalniet-
temin een lekkere toevoeging. Al met al is het een studentiko-
ze maaltijd, maar door de verse ingrediënten en de fabuleuze 
versiering heeft het diner een chique randje.

EINDCIJFER:

rEcEpT

CIJFER:
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Voor de pasta: 2 kilo gehakt, zes paprika’s, twee 
courgettes, acht uien, 800 gram champignons, 
een pot pastasaus, een Friese worst, 350 gram 
Phineas en Ferb-pasta en 1 kilo penne.
Salade: een krop botersla, twee bollen mozza-
rella en een pot zongedroogde tomaten.
Toetje: een pak tiramisu.

boodSchAppENlijSTjE

GroEpSFoTo

  8,5

Het thema van de foto is snel gekozen. ‘Laten we onze 
huisfeestpakken aandoen’, roept Joni enthousiast. Op 
zoek naar kostuums en pruiken rennen de studenten 
door het huis. Linde heeft haar voor het feest ge-
leende pak niet meer. ‘Die moest ik schoonhouden, 
maar omdat er bier op de trap lag, gleed ik constant 
uit. Het pak bleek de dag erna toch zwarter dan ik 
dacht.’ Leeuwen, pinguïns en andere vreemde vogels 
proppen zichzelf in de kleine badkamer om een selfie 
te maken. Met een bijzettafel als verhoging weet 
iedereen een plekje voor de spiegel te bemachtigen. 
Ondanks het geduw levert dit een beestachtig goede 
foto op. 

CIJFER:
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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:
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crypTo
Vette biteburgers, droog VerVangVlees of toch Vis op Vrijdag? om de noeste aVondstudent een 
sparerib uit het lijf te besparen kun je met deze reftercrypto twee gratis maaltijden in onze kan-
tine winnen.

Crypto
P. 31

horizoNTAAl:
2. Achterstevoren nog lekkerder om aan de kat te slurpen (4), 5. Deze musici dekken de tafel niet (10), 8. Buitenaardse alligator (6), 9. Cre-
atie van een letter of een boom (5), 10. Bij iedere wat polyetheen (5), 11. Eerste glazen huis (5), 12. Muggenzift anders rein (7), 14. Kostbaar 
verloop (4), 15. Exit laatste letter (4), 16. Slappe maaltijd (8), 18. Gezonde gedachten leiden tot een broodje (9).

vErTicAAl
1. Grassoort voor schone tanden? (5), 2. Tierende ketel (8), 3. Mals stukje uit twee kerstbomen (12), 4. Anders krap op je bord (4), 6. Op dit 
moment heeft Kortmann mijn plek ingenomen (9), 7. Streel de toegang, arts (9), 13. Die Guevara (6), 17. Samen in de Refter (5).
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anTWOOrdEn Van dE fEbruari-crYPTO
HORIZONTAAL: 3. CHROESJTSJOV 4. MAO 8. PROLETARIAAT 9. BOLSJEWIEK 11. GORDIJN 14. STALIN 
15. STASI 16. STAAT 18. TROTSKI 20. MARX 21. CENSUUR 22. ARBEIDER.

VERTICAAL: 1. POLITIESTAAT 2. TSAAR 5. OORLOG 6. GLASNOST 7. BERLIJNSE MUUR 10. KGB 12. TITO 
13. HAVANA 15. SIKKEL 16. SP 17. USSR 19. ROOD

De winnaar van vorige maand is Erik Eppenhof. Deze keer maak je kans op twee 
warme avondmaaltijden bij, jawel, de Refter. Vul dus snel de crypto in voor een volle 
maag tussen de colleges en het studeren in de UB door. 

Wil jij kans maken op een Refterdiner? Mail dan voor 18 maart je oplossingen naar 
redactie@ans-online.nl.
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Slechte kroegervaringen, meters bier of stomende 
seks: iedere maand laat ANS een student aan het rad 
draaien om het onderwerp van zijn ondervraging te 
bepalen. Deze maand: Gracia (24), derdejaars ACW en 
oprichter van tijdschrift Allop.

Wat maakt een eigen tijdschrift zo interessant 
dat studeren soms moet wijken?
‘Mijn opleiding heeft juist geleid tot de oprichting 

van Allop. De redactie bestaat vooral uit studiegenootjes. 
Eigenlijk vormen we een platform om jonge, creatieve 
talenten, zoals wijzelf, te belichten. Het blad is een forum 
voor verschillende kunstuitingen, van theater tot poëzie. 
Daarbij plaatsen we huidige trends in een breder perspec-
tief. We schrijven niet alleen welke bands je dit weekend 
in Doornroosje moet zien, maar ook waarom deze bands 
nu opkomen. 
‘Op dit moment bestaat het project op Facebook en is de 
site net gelanceerd. We hopen zeer snel ook met een ge-
drukte uitgave te komen. Hiervoor zamelen we komende 
tijd geld in via een crowdfunding-website.’ 

Moet een heftige stapavond wijken voor dit 
project?
‘Wat een gemene vraag. In principe doe ik alles 

voor mijn blad. Vette feesten komen er nog genoeg, 
maar ik wil Allop zo sterk mogelijk neerzetten en dat 
moet nu gebeuren. 
‘Om te zeggen dat ik alles opzij schuif om aan de top te 
komen, is een ander uiterste. Ik ga toch zeker elk week-
end uit met mijn vrienden in Utrecht. Zo is werk niet de 
enige bezigheid. Mijn doel is een balans tussen studie, 
werk en leuke dingen doen met vrienden.’

Gaat je hart sneller kloppen bij het idee in 
de toekomst geld te verdienen met je blad?

‘Natuurlijk is het mijn droom om ooit zelfvoorzienend te 
zijn, maar geld is niet mijn motivatie. Allop is, hoe cliché 
het ook klinkt, voornamelijk een passie waar ik graag 
mee bezig ben. Daarom steek ik hier al mijn vrije tijd in. 
Toch zou ik mijn studie nooit laten schieten. Het is goed 
om die bij te houden en bovendien vormt het de basis 
van Allop.’ ANS

Tekst: Ronald Peeters/ Foto: Felix Wagner
Illustraties: Mark Vlek de Coningh


