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commentaar
Rapper Typhoon stelt in zijn gesprek met ANS dat hij vrij is om
te doen en te laten wat hij wil, totdat de blauwe envelop op
de deurmat valt. Hij voelt zich beperkt in zijn creatieve vrijheid
door financiële middelen – of het gebrek daaraan.
De dakloze vrienden Ton en Gerard voelen zich daarentegen vogelvrij, juist doordat zij hun hele hebben en houden in
een paar tassen met zich meedragen. Als bewoners van de
campus hebben zij tijdens UB-openingstijden vrije toegang tot
het internet, kunnen ze elk moment van de dag een jointje
draaien en slapen waar ze willen. ‘Misschien is buiten leven
wel mijn nieuwe verslaving.’ Lees meer op pagina 12.
Toch blijkt in het dagelijks leven dat geld wel degelijk van belang is, dat weet iedere student maar al te goed. Geld is niet
alleen nodig voor de biertjes in de kroeg of het laten fiksen
van je fiets, maar ook om überhaupt te kunnen studeren.
Wil je een bestuursjaar doen of wil je een jaartje naar het
buitenland? Heb je genoeg hersencapaciteit voor een tweede
studie? Dat wordt dan dokken.
De vrijheid om je te ontwikkelen wordt steeds verder beperkt.
De hoogte van het collegegeld stijgt harder dan de stufi. De
laatste verdwijnt wellicht helemaal, net zoals het reisrecht.
Het wordt steeds verleidelijker om als een brave hendrik
nominaal door je studie te fietsen zonder je te verbreden.
Na vier jaar bestorm je met een diploma in de hand en een
schouderklopje van Bussemaker de arbeidsmarkt, samen met
de andere elf uit het dozijn.
Laten we in ieder geval maximaal van onze vrijheid genieten,
zolang het nog kan. Wij doen een jaartje langer over onze
studie, om dit blad voor jullie te vullen. Voel je vooral vrij om
het te lezen.
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niet
Opgeruimd staat netjes
Met de verbouwing van de Refter heeft de mensa haar
meest klantvriendelijke medewerker een nieuwe werkplek gegeven. Voortaan krijg je alle afruim-aanwijzingen
toegesnauwd achter een speciaal gemetseld muurtje.
ANS spotte al een eerste student die, in het nauw gedreven, de paniek niet te baas was en zijn volledige dienblad
inclusief bord en bestek in de prullenbak smeet.

Zit en af
Als de baas roept, blaf je. Dus stond de hoofdredacteur
van universiteitsblad Vox nog voor kantoortijd bij rector
magnificus Bas Kortmann thuis op de stoep. Kon Kortmann even een kopje koffie drinken, terwijl zij optekende dat hij heus niet fout was geweest met het natrekken
van studentengegevens. Maak je geen zorgen, ANS is
nog altijd een waakhond.
‘We hebben ook nog een boek’
‘Misschien kun je aan het einde mooi ons boek beschrijven’, opperden de oprichters van Social Enterprise NL tijdens het gesprek met ANS. En wat zou het
een goed idee zijn om de foto te nemen terwijl zij hun
net uitgebrachte boek in de hand hielden! Heel sociaal
van deze sociaal ondernemers, dat zij het interview
gebruiken om hun eigen boek aan te prijzen. Bedankt
voor de suggesties, maar wij schrijven onze artikelen
liever zelf. ANS

ans
Brand in een studentencomplex, studiepunten voor
online colleges, flink duurdere premasters, introductienieuws, Doornroosje blijft nog even bestaan, de UB
in Utrecht werd vanwege de drukte ‘gewoon’ een hele
zondagmiddag gesloten en een tijdmachine op de campus? Dit is maar een kleine greep uit het nieuws van
afgelopen maand op onze website. Want er was meer!
Woedende studentenraad
De Universitaire Studentenraad (USR) was boos. Niet
alleen de leden van de huidige raad, maar ook hun
voorgangers. De reden? Rector magnificus Bas Kortmann
leek het wel een goed idee om studenten met een bestuursfunctie na te trekken. Hij wist te achterhalen hoeveel
vakken bestuurders buiten hun curriculum volgden en
noemde in het overzicht de USR als aparte groep. Om de
rel compleet te maken, gaf het College van Bestuur ook
nog aan dat de vakken niet zouden hebben bijgedragen
aan hun studie of persoonlijke ontwikkeling. Autsj. Na wat
getouwtrek werden de uitspraken ingetrokken en was het
weer koek en ei.
Stukafest trapt af
Het studentenkamerfestival Stukafest vindt op woensdag 5 februari wederom plaats in Nijmegen. Wij maken
dan natuurlijk ook een rondje langs de verschillende
kamers. Typhoon is een van de grote namen die op het
festival in Nijmegen zal optreden, maar ook minder
bekende talenten maken de avond. Door de krappe
ruimtes zitten de artiesten bijna bij je op schoot, dat is
alleen maar gezellig. De afterparty in Doornroosje slaan
we natuurlijk ook niet over. Houd dus de website in de
gaten voor een sfeerverslag en leuke kiekjes.
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@ansonline.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).
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ru nog niet
geslaagd
Universiteiten verdenken studenten van spieken op het toilet tijdens tentamens. Bij toetsing van academisch niveau zou het opzoeken van informatie echter geen verschil mogen
maken. De universiteit draait niet om het stampen van feiten en details.
Het is de nieuwe hobby van Nederlandse universiteitsbestuurders: het voorkomen van tentamenfraude. Maastricht University investeert in de PocketHound, een apparaat dat telefoonsignalen kan detecteren, en de Universiteit Leiden onderzoekt
het blokkeren van deze signalen op tentamenmomenten. Bij
dit idee kunnen echter vraagtekens worden geplaatst, want
kun je voor een goed academisch tentamen wel spieken?
Zijn studenten en masse veranderd in spiekende kleuters, of
wordt het ze te makkelijk gemaakt met te veel meerkeuzevragen en het jaarlijks hergebruiken van tentamens? Dat laatste
zou goed kunnen, simpele vraagstelling biedt nu eenmaal
meer mogelijkheid tot spieken. Daarom moet het probleem
van tentamenfraude bij de wortels worden aangepakt, in
plaats van alleen het symptoom te bestrijden. De universiteit
draait niet om het stampen van feiten, maar om beredeneren
en het leggen van verbanden.
Meerkeuzedilemma
Sommige tentamens op de universiteit zijn gericht op het
reproduceren van feiten en details door middel van meerkezevragen, dat is een foute ontwikkeling. Meerkeuzevragen bieden namelijk onvoldoende de mogelijkheid te
meten wat je wil meten als docent: geen feiten maar academische vaardigheden. Een goede academische toets is niet
een controle of de student rijtjes heeft gestampt, maar moet
testen of de student voldoende inzicht heeft in wetenschappelijke problemen en vraagstukken. Het toetsen daarvan
lukt alleen met open vragen waarin studenten de ruimte
krijgen voor argumentatie. Helaas worden meerkeuzetentamens nog altijd gegeven.
Docenten zijn snel geneigd meerkeuzetentamens op te stellen voor grote groepen studenten. Deze tentamens worden
geautomatiseerd nagekeken en de resultaten krijgt de
docent in Excelformaat aangeleverd. Hoogleraar Bedrijfskunde Nanne Migchels noemt zijn afwegingen: ‘Bij vakken
als Inleiding in de Bedrijfskunde heb je al snel driehonderd
studenten. Als docent moet ik ook eten of slapen.’ Voor een
vak wordt een bepaald aantal uur gesteld, waarin een docent

lesstof moet ontwikkelen, colleges moet geven en studenten
helpen. In die uren ook nog driehonderd tentamens met open
vragen nakijken is niet mogelijk. Wel probeert de bedrijfskundige een aantal open vragen in zijn tentamens op te nemen,
bijvoorbeeld in de vorm van een casus. Docenten kiezen
dus niet altijd uit overtuiging voor meerkeuzevragen. Het
liefst zouden ze voor open bevraging gaan, dit is alleen niet
mogelijk gezien het budget dat ze krijgen. Meerkeuzevragen
blijven zo in de hele bachelor Bedrijfskunde terugkomen:
‘Pas in de master zijn de groepen klein genoeg om voor
een geheel open bevraging te kiezen’, legt Migchels uit. Om
betere examinering te krijgen zou gezocht moeten worden
naar meer budget.
Copy-paste
Bij enkele cursussen wordt elk jaar gebruik gemaakt van
hetzelfde tentamen. Studenten weten dit en leren dan simpelweg het oude tentamen uit hun hoofd, dan test je niet of
de studenten voldoende de academische literatuur beheersen. Dit geldt ook voor oefenvragen die integraal worden
overgenomen op tentamens. ‘Ik zou geen oog dicht doen
als ik een tentamen hergebruik’, aldus Migchels. ‘Het heeft
deels te maken met je persoonlijke ethiek. Zo’n docent zou
je eigenlijk met pek en veren door de Thomas van Aquinostraat moeten slepen.’
Neem het volgende krankzinnige voorbeeld aan de bètafaculteit. Bij het vak Wiskunde 1 uit de bachelors Scheikunde,
Moleculaire Levenswetenschappen en Science kregen
studenten cijfers voor hun ingeleverde opdrachten. Wanneer ze hier gemiddeld een 7 voor haalden, hoefde het
tentamen niet meer te worden gemaakt. Een student geeft
tegenover ANS echter aan dat de antwoordsleutels voor de
eerste zes opdrachten al bekend waren. Dit resulteerde in
een slagingspercentage van 92,5 procent bij de eerste kans.
Maar liefst 49,7 procent van de 147 deelnemers sloot het
wiskundevak af met een 8 of hoger.
Docenten controleren elkaars tentamenvragen, daarbij zouden ze extra kritisch moeten zijn op hergebruik van vragen.

Column Mark Buck
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Barmhart
Iemand moet het doen. Die gedachte schoot door mijn
hoofd toen ik de deur van de soepbar opensloeg. Een
mens kan moeilijk de hele dag aan een bar zitten, maar
de soepbar biedt hier een uitkomst. In ieder geval tussen twee en zes.

Wilhelm Huck, voorzitter van de examencommissie Moleculaire Wetenschappen, ziet vooral de praktische belemmeringen: ‘Als je stof hebt waarvan je denkt dat studenten
die absoluut moeten kennen, vraag je hier elk jaar weer
naar. Je kunt de vragen en antwoorden wel anders formuleren, de kern zal hetzelfde zijn. Het is ondoenlijk qua tijd
dat collega’s die de tentamenvragen controleren rekening
houden met vorige tentamens van een docent. Als er echt
iets mis is met een tentamen dan zal de examencommisie
dit ontdekken, elk jaar wordt namelijk 25 procent van de
tentamens gecontroleerd.’
Ook hier zou docenten meer tijd en geld gegund moeten
worden om meer te kunnen controleren op het gebruik van
oude tentamenvragen. Migchels beaamt dit en waarschuwt
vooral voor de gevolgen als de academische gemeenschap niet controleert op copy-paste-tentamens: ‘Diploma’s
moeten wel wat waard blijven, je wil geen Windesheim- of
InHolland-praktijken aan de RU.’
Symptoombestrijding
Jarenlang rondjes om een a, b, c of d zetten draagt niet bij
aan het academisch niveau van de Nijmeegse student, de
opleiding of de universiteit in het algemeen. Surveillanten
voorzien van detectivegadgets om studenten op het toilet
te confronteren is meer symptoombestrijding dan een
structurele oplossing. De basis van het probleem is dat het
studenten soms te makkelijk wordt gemaakt met meerkeuzevragen, het jaarlijks hergebruiken van tentamens of
rondslingerende antwoordmodellen. Tentamens kunnen
beter, bijvoorbeeld door meer open vragen te stellen. Hiermee kan worden getoetst of studenten voldoende inzicht
hebben in wetenschappelijke problemen en vraagstukken
en ruimte moeten krijgen voor argumentatie. Als hier meer
budget voor nodig is, dan doet de RU goed aan hier naar
te zoeken. Tentamens zijn een wezenlijk onderdeel van
toetsing. Schort het aan de kwaliteit hiervan dan kunnen
opleidingen lager aangeschreven komen te staan. Niemand
op de universiteit is gebaat bij diplomadeflatie. ANS

Wat precies gedaan moest worden, was nog niet
helemaal helder. Of beter gezegd: hoe. Aan het einde
van de dag zou ik iemand flink de waarheid verteld
hebben. Een gedachte die mij vreemd genoeg al meer
dan een etmaal bezighield, terwijl de persoon in kwestie
nu waarschijnlijk een thuis gesmeerde boterham zat te
eten. De tragiek van mensen die slecht nieuws krijgen
is dat ze net tevoren een thuis gesmeerde boterham
hebben gegeten. Maar dat geheel terzijde.
Het kwam er nu op aan, maar de aandacht verslapte.
Ook in een soepbar kan de veer niet altijd gespannen
zijn. Door de deur die ik nog maar net achter me had
dichtgemaakt, kwam nu een hond gevolgd door wat
alleen maar zijn baasje kon zijn. De man had ook een
duidelijke baasjesuitstraling. Alhoewel: weinig baas,
veel je.
Eenmaal aan tafel gezeten, bestelde de man een ijsje
— over de wonderlijke voordelen van het verkopen
van ijs in een soepbar een volgende keer meer. Bij het
bezorgen van dat ijsje kon ik genoeglijk vaststellen dat
betreffend baasje niet mijn favoriete combinatie gekozen had. Een kleine victorie voor degene die zo onheil
zal brengen.
Nog geen halve minuut later gebeurde het. Een moment dat ik tot dan toe enkel kende uit films; de man
gaf zijn hond een lik van zijn ijsje. Een golf van misselijkheid en verbazing, maar beslist geen mededogen,
maakte zich van mij meester. Let wel, de hond maakte
niet eens een hongerige indruk.
Ik spoedde me naar het toilet. Daar keek ik mezelf in
de spiegel vermanend aan. Ik was hier immers met
een doel gekomen. ‘Verman jezelf’ sprak ik tegen het
vermoeide en witte gezicht tegenover me. Toen nam ik
een radicaal besluit. Ik ging terug naar mijn plaats en
zag nog net een uiterst tevreden baasje de zaak verlaten. De man was blij, de hond klaarblijkelijk ook. En ik?
Ik besloot de zaak niet te verlaten, voor ook ik uiterst
tevreden was. Vandaag zou ik iemand de waarheid
vertellen. Maar vooraleerst zou ik een column schrijven.
Iemand moet het doen.
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Enthousiasme. Ervaring is niet nodig: ANS is een unieke leerschool. Wil je nieuws jagen voor de website of schrijf je liever
een tof interview voor het blad? ANS is altijd op zoek naar
nieuw talent. Interesse? Kom dan even langs voor een bakkie,
we bijten niet.
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ingezonden
In deze rubriek biedt ANS het podium aan Radboudianen om
hun mening te verkondigen over studentgerelateerde zaken.
Deze maand pleit Mirjam van Dam voor een minder
egocentrische houding van universiteit en faculteiten.
‘Wie is jouw grote voorbeeld?’ Een vraag die ieder
jaar toch minstens één keer aan mij wordt gesteld: als
klein kind in vriendenboekjes, op de middelbare school
voor het ‘klassenblaadje’ en nu als student voor de
‘smoelenboeken’ of almanakken van verenigingen. Mijn
antwoord is altijd hetzelfde. Ik heb geen held. Niet omdat
er geen mensen zijn die mij inspireren, integendeel. Er
zijn simpelweg geen mensen die ik zie als ‘perfect’, of
als perfect genoeg om een echte held voor mij te zijn.
Natuurlijk zijn er mensen van wie ik graag leer. Een heel
lijstje zelfs. Dat kunnen wereldberoemde mensen zijn,
nationale bekendheden, onbekende vrienden en zelfs
wildvreemden. De theorie hierachter is simpel: zoek in
iedereen het beste, stel jezelf dat als voorbeeld en word
zo een goed mens. Wel betrap ik mij erop dat ik goede
voorbeelden vaak makkelijk terzijde schuif: maar hij
woont niet in Nederland, hij heeft een belangrijke positie met invloed en hij leefde in een andere tijd. Slechte
redenen om mij toch maar niet te laten inspireren. Alles
bij het oude houden en niet veranderen is tenslotte veel
eenvoudiger.
Slechte excuses om niet te veranderen blijken overal
voor te komen. Ook onze universiteit maakt zich er met
enige regelmaat schuldig aan. De Radboud Universiteit
zou voorbeelden moeten hebben, helden op een bepaald onderwerp, ‘deelhelden’ (zoals ik mijn voorbeelden noem). De ‘deelhelden’ van de universiteit moeten
andere universiteiten zijn, in binnen- en buitenland. Zo
kan de Universiteit Leiden een ‘held mastervoorlichting’
zijn, kunnen de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam en eigenlijk alle andere universiteiten
‘held website’ zijn en kan de Stanford-universiteit ‘held
MOOC’s’ zijn. Vanzelfsprekend kunnen niet alle goede
voorbeelden één op één worden gekopieerd, maar met
wat aanpassing valt er veel te leren van anderen. Het is
als een mandje met eieren, waar we het beste uit kunnen
kiezen. Onze katholieke universiteit is soms te conservatief in haar keuzes. Waarom kunnen wij bijvoorbeeld nog
steeds niet allemaal colleges online terugkijken? Waarom
is het draadloos internet nog steeds zo traag en kunnen
we nog steeds niet powernappen, zoals in Eindhoven?

Veranderen is moeilijk en eng, dat valt niet te ontkennen.
Toch is er met een beetje risico niets mis: veranderingen kunnen ook tijdelijk worden doorgevoerd en daarna
geëvalueerd. Faalt een verandering, dan kunnen we daar
alleen maar van leren. Zonder falen geen succes.
Ook kunnen onze faculteiten een voorbeeld nemen aan
elkaar. Momenteel studeer ik aan drie faculteiten. De
verschillen zijn verbazingwekkend groot. Bij de ene
faculteit hoef je je niet meer in te schrijven voor een
tentamen, bij de andere kun je je hier aan het begin van
de periode voor inschrijven en bij de derde kan het
vanaf vier weken tot één week voor het tentamen. Voor
de tentamendata geldt hetzelfde: bij de ene faculteit weet
je de data aan het begin van het jaar, bij de andere weet
je deze aan het begin van een periode en bij de derde
krijg je de precieze dag een week van tevoren te horen.
Waarom kunnen we niet zorgen dat je je op geen enkele
faculteit meer hoeft in te schrijven voor een tentamen
en dat we onze tentamendata al aan het begin van het
jaar weten? Dan wordt het voor de student ineens een
stuk eenvoudiger en prettiger. Door verbazing gedreven
vroeg ik de decaan van faculteit A: waarom kent u deze
studentvriendelijke opties niet? Er volgde een voor de
beste man vanzelfsprekend antwoord: ‘wij zijn faculteit
B niet’. Het is u duidelijk. Er zijn geen redenen. Willen
faculteiten nog beter worden dan dat ze al zijn, dan moeten faculteitsbesturen hun ego’s aan de kant zetten en
willen leren van de best practices van anderen.
Universiteit en faculteit: vergeet alle excuses, zet uw
angst opzij, zoek overal naar het beste en laat u inspireren door deze ‘deel-helden’. Dan komen beloningen,
zoals mooie predicaten als ‘beste brede universiteit’ en
nummer 1-noteringen in Elsevier vanzelf.

Heb jij ook een prangende mening over je medestudenten,
het uitgaansleven, onderwijs, of andere interessante zaken?
Mail jouw stuk (maximaal 300 woorden) voor 15 februari
naar redactie@ans-online.nl. Wil je reageren op bovenstaande stelling? Ga naar http://bit.ly/ingezonden
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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

Muzikanten gezocht
Zin in een muzikale uitdaging? Het Noviomagum Wind
Orchestra zoekt gevorderde muzikanten. Kom kijken/
meespelen tijdens de repetitie op maandag om 19.45,
Kopseweg 7 Nijmegen. Meer informatie: www.nmwo.nl
of info@nmwo.nl

Eigen bedrijf naast je studie? Het kan! Lage investering,
hoog rendement. Verdien € 500, € 1000, € … per maand.
Waar leg jij de limiet? Interesse? Stuur je gegevens naar
info@jla-marketing.nl voor een uitnodiging.

‘Ik ben geen
postbus 51rapper’

Zeven jaar na het uitbrengen van zijn debuutalbum
komt nederhop-fenomeen Typhoon dit jaar eindelijk met
zijn nieuwe plaat. Lobi da Basi – ‘liefde is de baas’ – is het
resultaat van een lang en soms moeizaam proces. ‘Ik
werd opgehouden door de realiteit van het leven.’

Interview Typhoon Tekst en foto’s: Kiki Kolman
Leef, woon, werk, feest... met ANS
P. 10
P. 10

‘Hiphop is mijn liefde. Niets is sexyer dan een kick en een
snare. Dat komt binnen en dan denk ik: “Bam, waarom
word ik hier nou zo gek van?”.’ Als nederhop-fenomeen
Typhoon (29) over muziek praat, doet hij dat vol vuur
en met stralende ogen. Deze passie bracht hem ver: hij
won de Grote Prijs van Nederland, maakte onderdeel uit
van de succesformatie Fakkelbrigade en onlangs mocht
hij ter ere van het tweehonderdjarig bestaan van het
Nederlands Koninkrijk een speciaal daarvoor geschreven

‘Soms at ik een week lang brood
met pindakaas als avondeten.’
nummer opdragen voor regering en Oranjes.
Op zijn eerste – en nog altijd enige – soloalbum Tussen
Licht en Lucht maakte Typhoon duidelijk geen doorsnee
hiphopper te zijn. ‘Geboren in een tijdperk gekenmerkt
door dingen die we niet zien’, rapte hij in Hotel Beschaving. Met poëtische teksten en woordspelingen uit hij
kritiek op de maatschappij en legt hij zijn eigen kwetsbaarheid bloot.
Een voorbeeld van zijn maatschappijkritiek is zijn nieuwste idealistische strijd voor privacyrecht. Uit principe
weigerde hij vingerafdrukken in zijn paspoort op te nemen. Zijn hardnekkigheid leidde tot zware tijden, met als
toppunt het verliezen van zijn vaste adres. Mede daarom
wacht zijn trouwe schare fans sinds zijn debuutalbum in
2007 nog altijd op een tweede plaat. Lobi da Basi – ‘liefde
is de baas’ – zou al in de lente van 2012 uitkomen en
moet dit jaar eindelijk verschijnen.
Privéproblemen
Typhoons fascinatie voor privacy nam vaste vormen aan in
2012, toen hij samen met onder andere rappers Sticks, Rico
en Akwasi onder de naam Das Pri-V tijdens het Bevrijdingsfestival in de bres sprong voor bescherming van de privésfeer. ‘Je laat je sporen achter, we gebruiken je geschiedenis. Slik mijn cookie bitch!’ klinkt in het refrein hun kritiek
op online privacybescherming en cookiewetgeving.
Het onderwerp blijft Typhoon bezighouden en hij strijdt
verder op persoonlijk niveau. ‘Zoveel zaken worden al gemonitord: je e-mailverkeer, je telefoon- en je bankgegevens. Met de ov-chipkaart wordt zelfs geregistreerd waar
je heengaat.’ De rapper wilde zich ‘effe niet vastleggen’.
Hij weigerde anderhalf jaar lang zijn vingerafdrukken
op zijn paspoort te zetten, met alle gevolgen van dien.
‘Op een gegeven moment kon ik letterlijk niks meer. Je
kunt geen bedrijf zijn, want je kunt niet factureren. Je kunt
geen vast adres hebben. Je kunt niet reizen. Ik heb toen

een tijd hier en daar bij vrienden gewoond.’
Ondanks de heftige inhoud, vertelt Typhoon zijn verhaal
op een nuchtere toon. ‘Het ging meestal goed met me,
maar niet altijd. Soms at ik door geldgebrek een week
lang brood met pindakaas als avondeten. Dan zat ik met
tranen in mijn ogen omdat ik geen uitweg meer zag. Dit
bedoel ik echt niet dramatisch, maar soms was het enige
dat me voortduwde het geloof dat ik een talent had en
daar dus iets mee moest doen.’ Dat ‘doen’ liep niet soepel
door alle omstandigheden. ‘Ik had het voor mijn creatieve
proces nodig om even afstand te nemen van de maatschappij en me te focussen op mezelf, maar dat wordt je
niet toegestaan. Hoe vrij je jezelf ook voelt, je hebt altijd
te maken met de realiteit van de blauwe envelop op de
deurmat. Op sommige momenten wilde ik liever aan mijn
album werken, maar moest ik toch de studio uit om op te
treden. In die zin werd ik beperkt.’
Van het woord ‘leed’ wil Typhoon niets weten, zielig is
hij niet. ‘Ik heb al mijn ledematen en mijn beide ouders
nog. Iedereen moet hard werken voor datgene wat hij
of zij wil bereiken.’ Veel meer dan over zijn eigen situatie, windt de rapper zich op over het veiligheidsbeleid.
Plotsklaps verheft hij zijn stem. ‘Het slaat toch ook fucking
nergens op? Vingerafdrukken moet je eigenlijk afgeven
op het moment dat je verdacht bent of zelfs veroordeeld.
Mij werd gemeld dat als ik me niet inschreef, ik het land
zou worden uitgezet.’ Hij leunt verder naar voren en
ondersteunt zijn betoog met handgebaren. ‘Na 9/11 is
veiligheid het sleutelwoord geworden en gaat het beleid
steeds verder. Check wat de NSA doet. We moeten een
balans vinden tussen privacy en veiligheid, maar er zal
nooit worden gezegd: “Het is nu zo veilig, hier heb je een
stukje privacy terug.” Ik ben de overheidsrapporten ingedoken en het stomme is dat de beleidsmakers zelf ook
niet weten waarom ze bepaalde dingen doen. Weet je wat
de reactie is als er kritiek wordt geleverd? “Nu kunnen
we niets met die vingerafdrukken, maar misschien in de
toekomst wel.”’
Postbus 51
Typhoon windt zich op, maar niet in de eerste plaats om
het handelen van de overheid. ‘Ik ben echt niet iemand
die het heeft over “het systeem”, want dat systeem zijn
wij. Wij kunnen bepalen wat er gebeurt. Ik kijk dus kritisch naar iedereen om mij heen en nog het meest naar
mijzelf. Wij laten dit gebeuren.’ Zijn frustratie put vooral
uit de passieve houding van de Nederlandse burger. Vol
ongeloof: ‘Laatst hoorde ik zelfs iemand zeggen: “Ik ben
er toch niet meer when the shit hits the fan.” Dan denk ik:
“Dude, heb je kinderen?”’
Mensen wakker schudden, dat is wat Typhoon wil, ‘maar
niet als iemand die precies weet hoe het moet’. Hij wil

ANS-Online.nl
Leef, woon, werk, feest... met ANS
P. 11
P. 11

mensen laten communiceren om samen naar een oplossing te zoeken. ‘We moeten elkaar een beetje opvoeden.
Wij moeten ook macht hebben in deze “democratie”.’ Hij
schrijft zichzelf daarbij absoluut niet de rol van boodschapper toe. ‘Als ik het gevoel heb dat ik me moet uiten
over een bepaald onderwerp, zal ik dat altijd doen. Door
te veel op de message te richten, word je echter een Postbus 51-rapper, ik ben veel meer dan dat.’
Gesproken woorden
Inmiddels is Typhoon overstag gegaan en heeft hij weer
een paspoort in zijn bezit. ‘Ik had geen keus meer, ik
wil mezelf niet gek maken.’ Hij vond de rust om eindelijk
aan zijn album te werken. Wederom experimenteert hij
met nieuwe muziekstijlen. ‘Ik vond inspiratie in de oude
Blues, Calypso, Surinaamse muziek en volksmuziek uit de
Balkan, maar hiphop blijft de basis.’
Daarnaast is hij weer terug bij zijn artistieke oorsprong:
recentelijk heeft hij zijn diepzinnige bewoordingen losgetrokken van de muziek en toert hij als poëet het land door
om tijdens spoken word performances dichtwerk voor te
dragen. 5 februari zal hij een Nijmeegse studentenkamer
aandoen tijdens Stukafest. De keuze voor poëzie nam
Typhoon heel bewust. ‘Mijn optredens werden steeds
gekker. Ooit begon ik voor twintig man publiek, uitein-

delijk waren dat er vijftienduizend. Het leek telkens meer
om de vorm en het entertainment te gaan. Op een gegeven moment sprongen mensen in een pit tijdens Zo Niet
Mij, terwijl dat mijn meest kwetsbare nummer is.’ Typhoon
veranderde van setting en ontdekte de stilte. ‘Ik vind dat
heerlijk. Met te veel bombarie eromheen verliezen de
woorden hun kracht. Mensen zeggen nu opeens: “Ik hoor
voor het eerst waar je het over hebt, terwijl ik het nummer al zo vaak heb gehoord.”’
Typhoon hoopt zijn passie en verhaal binnenkort naar het

‘Het is niet uit narcisme dat ik een
film over mezelf wil.’
witte doek te brengen. Momenteel loopt er een crowdfunding voor een documentaire over zijn leven. ‘Het gaat
over hoe moeilijk het is om jezelf te handhaven als je
enige wens is om te creëren en alle omstandigheden
tegenwerken. De maker, Herb Alfonso, gaat door hetzelfde proces en hij wilde dit verhaal vertellen. Het is niet uit
narcisme dat ik een film over mezelf wil, ik zie het als een
project van meerdere mensen. Omdat ik een podium heb,
spreekt het verhaal misschien meer tot de verbeelding
dan als het over een onbekende persoon zou gaan.’ ANS

zwerven
tussen
erasmus
en

spinoza

Douchen in het sportcentrum, surfen in de bieb en slapen tegen het
Spinozagebouw: de dakloze vrienden Ton en Gerard wonen op de
campus. ‘Nergens anders krijgen we zo’n warm welkom.’
Een bebaarde man met grijs haar kijkt gebiologeerd naar
een filmpje op een computerscherm in de Universiteitsbibliotheek (UB). Zijn iets minder grijze overbuurman zit onderuitgezakt in een stoel terwijl hij boven zijn toetsenbord een
jointje draait. De dakloze vrienden Ton (55, links op de foto)
en Gerard (37) zien de UB als hun woonkamer. ‘Het is hier
altijd rustig en aangenaam en we hebben de mogelijkheid
om te internetten.’ De mannen vertoeven niet alleen in de
bieb, ook de rest van de campus is bekend terrein. Gerard
slaapt iedere nacht tegen het Spinozagebouw en Ton neemt
regelmatig een douche in het Universitair Sportcentrum
(USC). Gerard, die fanatiek aan het twitteren is, blijft het liefst
een beetje onopvallend. ‘We willen niemand tot last zijn, als
het erg druk wordt, pakken we onze spullen en verkassen
we naar de stad’, vertelt hij terwijl hij zijn smartphone aan de
oplader legt. ‘De studenten moeten hier wel kunnen studeren.’ Wat is het verhaal van deze zwervende kameraden en
wat doen ze op de campus?

Een warm welkom
Iedere ochtend worden Ton en Gerard begroet door een
welkomstcomité van portiers. Regelmatig doen de mannen
een bakkie met het personeel. De sporttassen met kleding
en slaapspullen laten ze bewaakt achter bij de kluisjes. Met
de universiteit zijn geen specifieke afspraken gemaakt over
de bezoekjes van de mannen. Beveiliger Pierre laat weten
dat de heren altijd welkom zijn. ‘Het zijn geen verslaafden,
ze houden zich netjes aan de openingstijden en vallen
niemand lastig. Ze moeten zich net als studenten aan de
huisregels houden. Doen ze dat niet, dan worden ze natuurlijk wel weggestuurd.’
Contact met de studenten hebben de zwervers nauwelijks.
Volgens Ton blijft het veelal bij een simpel ‘hallo’. Gerard
beaamt dit: ‘De meeste studenten negeren ons. Andersom
doen wij dat dan ook, we willen niemand storen. Toch
mogen mensen mij best persoonlijke vragen stellen, ik
bijt niet.’ Ton voelt een zekere afstand tussen hem en de
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jongere generatie. ‘Ik merk aan hun blikken dat de jonge
meiden mij als een soort vader zien.’
Zwervers met smartphones
De vrije vogels zijn niet zo onverzorgd als de stereotype
zwerver. De dagelijkse routine van Ton en Gerard zorgt
ervoor dat ze fris en fruitig de dag beginnen. Ton gaat
voor een lekkere douche naar het USC. Daarnaast raakt
hij hier zijn energie kwijt tijdens een cursus BOMmen.
‘Dansen is mijn passie, daar ga ik helemaal in op. Ik zou
een danser willen zijn, maar dat is allemaal niet gemakkelijk. Je moet dan toch een hoop trainen.’ Gerard grinnikt
en vertelt dat zijn vriend af en toe dansend en springend
door de UB gaat. Ton springt op en neemt uitgebreid de
ruimte voor rek- en strekoefeningen, zonder op te merken
dat een aantal studenten giechelend naar het schouwspel
kijkt. Hij vervolgt zijn verhaal. ‘Zo’n kaart kost maar 50
euro per maand, dat is geen geld!’
Gerard maakt het liefst zo min mogelijk gebruik van de
douche op de campus. ‘Ton drinkt veel, maar ik rook alleen af en toe een jointje. Doordat ik niet verslaafd ben kan
ik ook wel eens bij mensen thuis terecht om me op te frissen.’ Behalve van de sportfaciliteiten kunnen de zwervers
gratis gebruik maken van een RU-gastlogin. Gerard begint
de dag meestal met het checken van zijn mail of het online
lezen van passages uit de Bijbel. Ton kijkt veel dansfilmpjes op YouTube en schrijft gedichten. ‘Die gedichten
print ik hier in de bibliotheek uit en vervolgens maak ik er
een mooi boekje van. Ik schrijf over mijn belevenissen op
straat, van slapen in de winterse kou tot het zoeken naar
eten. Ook bredere onderwerpen, zoals de liefde, komen
aan bod.’ Tegenwoordig zijn de heren voor het twitteren en
mailen niet meer gebonden aan een computer. ‘We hebben smartphones gekregen van stichting Kruispunt, het
straatpastoraat in Nijmegen. Nu zet ik zelfs op twee telefoons de wekker zodat ik me niet verslaap’, grapt Gerard.
@Straatvogels024
De gratis smartphones zijn onderdeel van het straatvogelproject, een initiatief van de Protestantse kerk in Amsterdam. Door daklozen mobieltjes met internet te geven
wordt hen de mogelijkheid geboden hun leven te delen
op Twitter. Het concept is in Nijmegen overgenomen door
Stichting Kruispunt en Iriszorg onder de naam Straatvogels024. Stichting Kruispunt is een ontmoetingsplaats voor
daklozen en een plek waar de mannen vaak over de vloer
komen. Ton (@Straatvogelton) en Gerard (@straatengel)
kunnen door het straatvogelproject hun teruggetrokken

leven zichtbaar maken voor hun volgers. Gerard is een fanatiekeling als het om Twitter gaat, om de paar seconden
stuurt hij een tweet de lucht in. Terwijl Gerard enthousiast
over Twitter vertelt, strijkt Ton zijn haren glad en poseert
voor een selfie. De mannen zijn erg blij met de gadgets:
‘Nu kunnen we in contact blijven met mensen die we bij
Kruispunt of op straat ontmoeten.’

Hotel Radboud
Een warme slaapplaats biedt de universiteit niet. Ook
voor daklozen sluit de UB ’s nachts haar deuren, maar
waar studenten naar huis gaan, kiezen Ton en Gerard
voor een nachtelijk verblijf op de campus. Gerard vertelt
dat hij altijd bij het Spinozagebouw ligt. ‘Ik heb wel eens
een student de stuipen op het lijf gejaagd. Dat was niet
mijn bedoeling, maar de geschokte blik was erg grappig.’ Ton onthult zijn exacte slaapplaats niet, maar ligt ‘ook
ergens op de campus’. De mannen vinden dat de campus
veel voordelen biedt ten opzichte van bijvoorbeeld het
centrum. ‘Het is hier ’s nachts erg rustig en je ligt niemand
in de weg. Ook de beschutting van het bos is fijn.’ De RU
heeft met Gerard zelfs een gratis nachtelijke beveiliger in
huis. ‘Als ik fietsdieven zie, gooi ik een steentje tegen de
prullenbak. Dan zijn ze zo gevlogen.’
Het leven van de straat
De straatvogels slapen buiten, terwijl er in Nijmegen
nachtopvang bestaat voor daklozen. ‘Alleen harddrugsverslaafden zijn daar welkom’, vertelt Gerard. Ton wil nooit
meer terug naar de opvang. ‘Je wordt daar bestolen en
doet geen oog dicht. Het is geen fijne plek om te zijn, met
de mensen die daar komen valt niet te praten.’ Gerard
vindt het geen probleem om te slapen in de buitenlucht,
hij voelt zich daar zelfs veiliger dan binnen. Wel heeft hij
slechte ervaringen: ‘Ik heb vier keer een poging gedaan
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om een boek over mijn leven te schrijven, maar telkens
werd mijn werk gejat.’
Ondanks de luxe van de campus is het zwerversleven dus
niet altijd gemakkelijk. ‘Het leven van de straat is hard, maar
als je in jezelf blijft geloven is er altijd genoeg geld om te
overleven. Op het moment dat je niets meer hebt, kom je
weer nieuwe mensen tegen die je helpen.’ Gerard legt uit
hoe hij aan geld komt. ‘Als ik iets nodig heb, sta ik bij de
Coop in de Molenpoortpassage. De meeste mensen geven
wel iets, omdat ze me herkennen en weten dat ik geen
verslaving heb. Ik ben altijd beleefd en zeg netjes goedendag. Op de dag voor Kerst verdiende ik zo 200 euro.’ Vaak
verkoopt hij de dichtbundels van straatvogel Ton. ‘Af en toe
doet hij dat zelf, maar eigenlijk is het schrijfwerk verkopen
meer mijn ding.’
Zweverige zwervers
Ton is niet erg open over zijn verleden, hij schrijft in zijn
gedichten dan ook vooral over zijn dagelijkse belevenissen op straat. Over het verleden van Gerard lijkt hij weinig
te weten. ‘Was je zo jong, oude reus? Ik was een stukje
ouder!’, roept Ton naar zijn vriend, wanneer deze vertelt
dat hij al op zijn zeventiende op straat belandde. Op zijn
blog, dat hij deelt op Twitter, vertelt hij openhartig over zijn
verleden. ‘Mijn vader overleed toen ik zeventien was aan
een hartaanval, ik vond zijn koude lichaam op bed. Onze
band was goed en ik kon niet met zijn dood omgaan.’ Na
het overlijden van zijn vader, die vrachtwagenchauffeur
was, moest Gerard de truck legen. ‘Ik vond flessen jenever
en blikken bier. Deze heb ik uit verdriet opgedronken.’ De
moeder van Gerard kreeg al snel na de dood van haar man
een nieuwe vriend. ‘Ik kreeg vreselijke ruzie met hem, tot
hij mij op een dag het huis uit werkte. Zelfs mijn moeder
zei dat ik niet meer welkom was.’ In de jaren daarna heeft
Gerard meerdere verslavingen gehad, van gok- tot
medicatieverslavingen. Voor beide mannen speelt geloof
een grote rol en sinds ze op straat zijn beland is het nog
belangrijker geworden. ‘Ik ben geboren met religie en ga
dood zonder religie, maar wel met geloof ’, zegt Gerard.
Mede hierdoor is hij van zijn verslavingen afgekomen. ‘Ik
wilde op eigen kracht afkicken en niet terugvallen na een
periode van hulpverlening. Het is makkelijker om clean te
blijven als je zelf van de verslaving bent afgekomen. Mijn
geloof heeft mij daarin gesterkt.’ Ook Ton heeft een eigen
manier van geloven: ‘De Bijbel bevat tientallen fouten,
daarom heb ik een eigen visie. Het begint allemaal bij
jezelf en daar eindigt het ook. Het gaat erom dat je op je
eigen kracht vertrouwt.’

Een nieuwe verslaving
Vaak wordt gezegd dat er in Nederland genoeg sociale
vangnetten zijn voor mensen die het moeilijk hebben in de
samenleving, het is volgens velen niet nodig om hier dakloos te zijn. Gerard: ‘Dat krijg ik ontzettend vaak te horen.
Het is inderdaad niet nodig, maar toch gebeurt het. Je kiest
er niet voor om in deze situatie verzeild te raken.’ De vrienden maken wel duidelijk dat ze inmiddels niet meer anders
zouden willen leven. Ton meent dat geen enkele zwerver
buiten hoeft te liggen. ‘Je kunt altijd wel ergens terecht,
maar daar moet je wel voor openstaan.’ Gerard weet zeker
dat hij nooit weer een huis zal hebben. ‘Ongetwijfeld zullen
er deuren voor me open gaan, maar er is nooit een blijvende oplossing. Als ik tijdens een koude nacht tweet dat
ik buiten lig, stromen de reacties binnen. Het is meerdere
keren voorgekomen dat iemand me kwam halen. Soms ga
ik wel op zo’n aanbod in, maar binnen komen de muren al
snel op me af. Misschien is buiten leven wel mijn nieuwe
verslaving.’ Ton en Gerard zien zichzelf ook niet in de eerste
plaats als zwerver: ‘Het enige verschil tussen ons en mensen met een huis is een dak boven het hoofd.’ ANS
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het vrouwelijk
de wetenschap achter

De ene vrouw komt in een wip klaar, terwijl voor de ander een hoogtepunt
slechts een natte droom is. Het vrouwelijk seksgenot lijkt een groot mysterie en de beschikbare informatie over het fenomeen is vaak tegenstrijdig.
Wat is waar over het vrouwelijk orgasme?
Een orgasme van 10 tot 20 minuten lang, sommige vrouwen zijn er toe in staat. Minder gelukkigen hebben nog
nooit een gillend hoogtepunt gehad in bed. Deze grote
spreiding alleen al maakt het vrouwelijk orgasme bijna
iets ongrijpbaars. Wat precies de harde feiten en slappe
fabels zijn, blijft vaak vaag. Wat zegt de wetenschap over
vrouwelijk genot, orgasmeproblemen of de geheimzinnige G-spot?
Vrouwen komen van Venus, mannen van Mars?
De mate waarin vrouwen klaar kunnen komen, zou in
principe helemaal niet moeten verschillen van de man.
De geslachtsdelen laten dit zien. In de foetale ontwikkeling is er bij meisjes een soort oer-penis aanwezig, hij
groeit alleen niet. De clitoris is eigenlijk een mini-penis
met dezelfde zenuwvoorziening, bloedvoorziening en
reacties als een penis. ‘In theorie zou er dus niet zoveel
verschil moeten zijn tussen man en vrouw’, stelt Janniko Georgiadis, neurowetenschapper aan de medische
faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij beweert
dat ‘bijna alle vrouwen een orgasme kunnen bereiken
wanneer er clitorisstimulatie plaatsvindt’. Sla echter
een seksuologieboek open en je leest dat ongeveer 30
procent van alle vrouwen moeilijk en soms zelfs niet klaar
kan komen. Hoe komt dit?
Vrouwenproblemen
Cijfers over orgasmes bij vrouwen worden verkeerd geïnterpreteerd. ‘De vorm van stimulatie die vrouwen in zulke
onderzoeken hebben gebruikt is vaak niet gespecificeerd,
en alleen door penetratie klaarkomen is voor vrouw nu
eenmaal veel moeilijker’, verklaart Stephanie Both, psycholoog en onderzoeker naar seksueel functioneren aan

het Leids Universitair Medisch Centrum. Een stijve penis
is bovendien groter en dus makkelijker ‘hanteerbaar’
dan een clitoris. Daarnaast raken vrouwen vaak minder
snel opgewonden dan mannen. Volgens Both kan dat een
evolutionaire reden hebben. ‘Zwangerschap is een groot
gevolg voor vrouwen, zij moeten investeren in kwaliteit van

‘De clitoris is eigenlijk een
mini-penis.’
hun nageslacht en opwinding wordt daardoor makkelijker
geremd.’ Hoe vrouwen denken over seks speelt ook een
rol. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen penetratie in vergelijking met andere seksuele handelingen niet het fijnst
vinden, toch zijn ze van mening dat seks hiermee hoort te
eindigen. Vrouwen volgen dus eigenlijk steeds een ideaalscenario voor de man wanneer ze aan seks doen.
Orgasme en oorsprong
Klaarkomen bij een man heeft een duidelijk doel: het
dumpen van zaad, het liefst zo veel en zo vaak mogelijk.
Bij vrouwen lijkt klaarkomen minder logisch, waarom kan
een vrouw überhaupt een hoogtepunt bereiken? ‘Die
veelgehoorde claim lijkt aan te geven dat voortplanting
het doel is van seks, maar dit is niet het geval’, meent Georgiadis. Reproductie is slechts een bijwerking van seks,
wij mensen zijn genotszoekers. ‘Als voortplanting alleen
het doel is, hoe verklaren we dan seksuele gedragingen
als orale seks of voorspel, of seksuele voorkeuren als homofilie of pedofilie?’ Klaarkomen maakt dat het hormoon
oxytocine vrijkomt, wat een rol kan spelen bij paarvorming of bonding in relaties. ‘Wanneer een vrouw een
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een partner vindt die haar goede seks geeft – dat kan ook
fantastische orale seks zijn – wordt de kans groter dat ze
langer bij die persoon blijft en ook een keer vaginale seks
heeft en zwanger wordt’, aldus Georgiadis.
De G van gelul?
Een van de grootste mysteries rondom het vrouwelijk
hoogtepunt is de G-spot, een plek in de vagina die
vrouwen sterke orgasmes zou kunnen bezorgen. Ook
al is het soms even zweten, een vrouw kan inderdaad
door penetratie klaarkomen. Het is echter hoogstwaarschijnlijk dat dit niet puur door stimulatie in de vagina
gebeurt, maar dat de clitoris wederom een rol speelt.
‘De clitoris is veel groter dan eerst werd gedacht, het
is meer dan een klein knopje. De structuur gaat ook

naar opzij en dieper de vagina in’, legt Both uit. ‘Er zijn
aanwijzingen dat de onderkant van de clitoris wordt
geprikkeld bij penetratie van de vagina. Aan het begin
van de binnenkant van de vagina is een plek met een
wat stevigere structuur. Vrouwen rapporteren dat deze
plek gevoelig is, dat zou dan wel eens de G-plek kunnen
zijn.’ Meteen een G-spot-dildo aanschaffen is misschien
wat voorbarig, bewijzen voor het lekkere plekje zijn
namelijk nooit geleverd. Georgiadis meent dan ook dat
de spot gebruikt wordt ter ondersteuning van de gedachte dat vaginale seks superieur is. Meer onderzoek
over de hele kutkwestie is nodig om echte antwoorden
te krijgen. Doordat meten echter lastig is en taboes nog
steeds heersen, blijft het voorlopig een verwaarloosd
gebied binnen de seksuologie. ANS
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Werkgroep
excellentietrajecten
De USR heeft dit jaar een werkgroep excellentietrajecten opgestart om
het interdisciplinaire honoursprogramma onder de loep te nemen. De
werkgroep, bestaande uit USR-leden die zelf ook het honoursprogramma
hebben gedaan, wilden graag wat doen met de geluiden die ze om
zich heen hoorden over het interdisciplinaire honoursprogramma.
Door middel van focusgroepen met verschillende studenten van zowel
het disciplinaire als het interdisciplinaire traject is er gepraat over de
verschillende aspecten van het honoursprogramma. Onderwerpen
als de uitnodiging, de selectie, de cursussen, de denktanks, de
Buytendijklezingen en begeleiding zijn uitgebreid besproken. Het meest
kwalijke van dit alles was dat er onder de studenten het gevoel heerste
dat het honoursprogramma niet als een daadwerkelijk excellentietraject
werd ervaren. Er zijn relatief weinig verplichtingen en de cursussen
komen soms overeen met reguliere eerstejaars vakken. Naast het
aanwezig zijn bij de cursussen wordt er verder weinig gevraagd van de
student. Ook worden de Buytendijklezingen niet als een volwaardig deel
van het honoursprogramma gezien. Een ander knelpunt is het aantal
studenten wat wordt aangenomen. De Radboud Honours Academy
ontvangt een geldbedrag per student die een honoursbul ontvangt, wat
een perverse prikkel creëert bij de selectie.
Inmiddels is de notitie besproken met de programmaregisseur van de
Radboud Honours Academy. Hier werd aangegeven dat de notitie als
erg nuttig werd beschouwd. Daarnaast zal er met de zojuist opgerichte
programmaraad intensief worden gekeken naar de knelpunten die er nu
nog zijn.

(Advertentie)

Week van het Studentbestuur
De USR organiseert samen met het
SNUF ook dit jaar weer de Week van
het Studentbestuur: dé week die zich
richt op bestuurswerk naast je studie.
Op 17-21 maart zal daarom een
divers programma plaatsvinden op de
campus. Zo zijn er praatjes over het
nut van bestuurswerk door alumni en
huidige bestuurders, (ludieke) acties
ter promotie van bestuurswerk en krijg
je de kans om op een informele manier
vragen te stellen aan huidige bestuurders. Ben jij benieuwd naar de ins en
outs van het studentbestuur? Kom dan
vooral langs!
Notitie regeling FONDS
De regeling FONDS is ingevoerd om
studentbestuurders te stimuleren om
te blijven studeren naast hun bestuursjaar. Zij dienen, afhankelijk van de
zwaarte van het bestuur, een bepaald
aantal studiepunten te halen om hun
beurs te ontvangen. Voor sommigen is
dit een zware opgave, maar het leren
combineren van besturen en studeren
is een waardevolle vaardigheid. Er
bestaan echter grote verschillen tussen
docenten, vakgroepen en faculteiten
in de ruimte die studentbestuurders
hiervoor krijgen. De USR vindt dit
onwenselijk en schreef daarom een
mininotitie, waarin bovendien aanbevelingen worden gedaan om het combineren voor studenten gemakkelijker
te maken. Zo wordt gepleit voor een
versoepeling in de aanwezigheidsplicht
en de mogelijkheid voor studenten om
tussen werkroepen te wisselen.

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

Tekst: Ronald Peeters/ Foto’s: Anders Hoendervanger/ Illustraties: Joost Dekkers De graadmeter
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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: Ontbijtmenu’s

Waar: HEMA
Prijs: 1 euro
Sfeer: Echt HEMA
Smaak: Succes verzekerd

Waar: Blonde Pater
Prijs: 7,50 euro (zonder koffie)
Sfeer: Zondags
Smaak: Luxe

Waar: McDonalds
Prijs: 1,95 euro
Sfeer: Vet leeg
Smaak: McMuf

HEMA verkoopt niet
alleen onderbroeken,
worsten en zorgverzekeringen. De oer-Hollandse
keten heeft ook naam
gemaakt met haar ontbijtjes voor slechts 1 euro.
Wie de moeite neemt om
tussen 9 en 10 uur naar
de winkel te komen, krijgt
een prima ontbijt. Wel moet er rekening
worden gehouden met een rij van
zwervers, studenten en bouwvakkers
die al klaarstaan voor het goedkope
voedsel. Eenmaal aan de beurt ligt
er een baguette met omelet en een
croissantje met jam klaar. Vervolgens
kun je in de rij aansluiten voor koffie of
thee. De bonen moeten blijkbaar nog
worden geplukt, want het tempo waarin
de koffie wordt gemaakt, is bijzonder
traag. Als je dan eenmaal een plekje
hebt gevonden, blijkt de koude omelet
prima te smaken en lijkt het knapperige croissantje vers. Eigenlijk mist alleen
nog de rookworst om hier een prima
deal van te maken.

Het kost een aardige duit,
maar dan heb je ook wat.
Met drie geroosterde
boterhammen, beschuit,
roerei met spek en dan ook
nog eens beleg zit je bij
de Blonde Pater gebakken. Groot nadeel is dat
bij dit hele pakket geen
drankje zit. Een kopje koffie
kost nog eens een slordige 2 euro,
waardoor je bijna moet bijlenen om
dit ontbijt te kunnen financieren. De
smaak is prima, de boterhammetjes
met kaas happen makkelijk weg en
het beschuitje met jam mag er ook
wezen. Het eitje kon iets warmer maar
doet niet onder aan de kookkunsten
van een doorsnee student. In het
café hangt een gemoedelijk sfeertje
met her en der wat bejaarden die
rustig een kopje koffie drinken met
een krantje. Als je geld over hebt en
iemand met Valentijnsdag wil verrassen met een prima ontbijt, loop je hier
zeker geen blauwtje.

De dikste keten ter wereld
is altijd bereid argeloze
voorbijgangers vol te proppen met gezouten kunstvoer,
ook ‘s morgens. Klokslag
half 10 is er geen kip in de
McDonalds, maar de vettige
frietlucht is al wel aanwezig.
Het menu bestaat uit een
McMuffin met bacon en ei of
een croissantje met jam. Verder krijg je,
naast 300 calorieën, ook nog een bak
koffie of thee en een flesje sinaasappelsap. De McMuffin lijkt op de afbeelding heel wat. Als het geheel uit de
verpakking wordt gehaald, ziet het er
echter uit alsof het al eens is opgegeten. De vettigheid druipt van de muffin
af en de verdeling van smaakstoffen
is zwaar uit balans. Verder smaakt de
koffie naar thee. Mocht je per se naar
de mac willen, koop dan gewoon een
hamburger. Dan weet je van tevoren al
dat je gefabriceerde zooi naar binnen
werkt. ANS

Kijk voor meer ontbijtmenu’s op
http://bit.ly/ontbijtmenu

Laatste oordeel Tekst: Loren Brouwers en Cecile Vermaas/ Foto: Elise Talsma
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Studies:
Wiskunde en Informatica
College:
Getallen, 6 januari, 15.45u – 17.30u,
LIN 4
Docent:
Prof. dr. B.J.J. Moonen
Uitstraling:
Gepassioneerd en een tikje zenuwachtig
Publiek:
Strebers met schrijfkramp
Inhoud:
Affiniteit met krijt
Eindcijfer:
7

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.

‘Vandaag begin ik met een korte herhaling’, opent Ben Moonen zijn college.
De wiskundige draait zich naar het krijtbord en begint ijverig te schrijven. Het
wordt al snel duidelijk waarom in de collegezaal maar liefst vier borden hangen: na tien minuten staat het eerste bord al vol met definities, vergelijkingen
en wiskundige bewijzen. De studenten pennen hevig mee op college-blokken,
want vreemd genoeg is er geen laptop te vinden in het lokaal dat voor de helft
is gevuld met Informaticastudenten. De ruimte is kaal en zwarte rolgordijnen
bedekken de ramen. Dat lijkt goed voor de concentratie: het publiek is doodstil, op een enkeling na die de stof hardop in zichzelf doorneemt. Het college
van vandaag gaat onder andere over Cantors diagonaalargument en transcendente getallen. De collegereeks behandelt de geschiedenis van de wiskunde
en de verschillende getalsystemen die er door de eeuwen heen zijn geweest.
Moonen vat de stof van het afgelopen half jaar samen, terwijl hij zich met zijn
linkerhand vastklemt aan het bord. Bij elke beweging wiebelt zijn haar een
beetje op en neer. Hij is een gepassioneerd verteller. ‘Daar gaan we!’, roept hij
enthousiast voordat hij aan de exponentiële functie begint. Helaas is er gebrek
aan interactie tussen de docent en de eerstejaars. Moonen staat vooral met zijn
rug naar hen gekeerd en zijn eerste vraag komt na drie kwartier. Doordat hij
zelf direct antwoord geeft, krijgen de studenten geen kans om hem te beantwoorden. Vragen uit het publiek worden pas in het tweede uur gesteld. In volle
concentratie proberen de bèta’s het hoge schrijftempo van de hoogleraar bij
te houden. Moonen is soms al met de volgende stelling bezig, terwijl de studenten nog druk proberen de vorige te begrijpen.
Ondanks de naam van het vak staat er na twee uur nog geen handjevol cijfers
op het bord. In plaats daarvan maakt de docent gebruik van het Griekse alfabet. ‘Nu gaan we de inverse van gamma opschrijven!’ Moonen gaat duidelijk in
zijn vak op en brengt de stof met steeds meer zelfvertrouwen over. Gelukkig
laat hij na het eerste uur vaker zijn gezicht zien en realiseert hij zich af en toe
dat niet elke student zijn tempo kan bijhouden. ‘Nu ik wel erg over jullie heen
wals, is dit misschien een goed moment om iets te bewijzen.’ Na alle borden
vol te hebben geschreven, probeert hij de studenten gerust te stellen: ‘Zie, het
is eigenlijk niet zo moeilijk.’
Het Laatste Oordeel der Studenten
Alle studenten zijn het erover eens dat Moonen in een te hoog tempo door de
stof gaat, toch zijn ze enthousiast. ‘Het is een verstrooide maar gepassioneerde
wiskundige, een van de betere docenten van de opleiding.’ Het gebrek aan
contact met de eerstejaars blijft niet onopgemerkt. ‘Meer interactie met de
groep, minder met het bord’, is dan ook de tip. De liefde voor zijn vak werkt
wel aanstekelijk, alle studenten vinden de stof interessant en nuttig. Slechts
twee slaapkoppen kunnen hun ogen niet goed openhouden. ‘Het is ook veel
gevraagd, zo net na de vakantie.’ ANS
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sociaal
op één
Winst maken en tegelijkertijd de wereld verbeteren is een combinatie die in de Nederlandse ondernemerswereld nog in de kinderschoenen staat. Volgens Willemijn Verloop en Mark Hillen van
Social Enterprise NL moet en kan dat veranderen. ‘Over vijf jaar
is 10 procent van de economie sociaal.’

Interview Social Enterprise NL Tekst: Cecile Vermaas / Foto: Felix Wagner
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Bij sociaal ondernemen is de primaire doelstelling het
oplossen van een maatschappelijk probleem en is financiële winst enkel een middel om dat voor elkaar te krijgen.
Maatschappelijke ondernemingen hoeven niet financieel
te worden gesteund en functioneren dus als een normaal
bedrijf. Deze bedrijven zetten zich bijvoorbeeld in voor het
creëren van werkgelegenheid voor autistische personen
of mindervaliden, of het maken van producten met alleen
milieuvriendelijke materialen. Tony Chocolonely is met
zijn slaafvrije chocola een bekende speler op dit terrein.
Elk jaar komen er meer van dat soort initiatieven op de
markt, maar de Nederlandse wetgeving en een gebrek aan
bekendheid van de branche maken het de sociaal ondernemers niet makkelijk.
Om deze bedrijven te helpen richtten Willemijn Verloop
(43) en Mark Hillen (53) in juni 2012 Social Enterprise NL
op en schreven ze het boek Verbeter de wereld, begin een
bedrijf dat eind vorig jaar uitkwam. Hun doel is om sociaal
ondernemen een gevestigd begrip te maken in Nederland, waar andere landen als Duitsland en Engeland allang
onderscheid maken tussen sociale en normale bedrijven.
Ook op onderwijsgebied loopt Nederland achter, terwijl
studenten en universiteiten een belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeteren van de branche. Het is volgens Hillen
en Verloop dus de hoogste tijd voor een kering van het tij.

‘De UvA en VU bieden al
enkele vakken aan over
sociaal ondernemen
Sociale ondernemingen zijn er in veel vormen. Zo rijden
er in Amsterdam ex-gedetineerden van over de vijftig
rond met elektrische taxi’s voor Taxi Electric. Een ander
voorbeeld is het café Puur Smaeck waar personeel
werkt met een verstandelijke beperking. ‘Een standaard
bedrijf moet een dienst leveren en zoekt daar het beste of
goedkoopste personeel bij’, zegt Hillen. ‘Sommige sociale
bedrijven willen in eerste instantie dat een bepaalde
groep mensen aan het werk is. Kringloopwinkels zijn daar
een mooi voorbeeld van. Daar hervinden bijna achtduizend mensen met een arbeidsachterstand al werkend
hun eigenwaarde.’ Verloop denkt dat de kwaliteit door
topondernemers hierdoor in twijfel wordt getrokken. ‘De
ondernemers zijn bang dat de consumenten hun producten niet meer willen als het niet op de gebruikelijke
manier wordt geleverd. Volgens mij zijn de consumenten
helemaal niet bang en is de kwaliteit over het algemeen
hartstikke goed.’ Hillen: ‘Achter deze vorm van sociale organisaties zit een marketing- en communicatievraagstuk.
Als je weet dat ergens mensen met beperkingen werken,
dan verbaast het je niet dat het iets langzamer gaat. Dat
irriteert pas als het bedrijf er niet over communiceert.’

Social Enterprise NL heeft een duidelijk doel voor
ogen: de sociale bedrijvensector in Nederland moet
stevig in zijn schoenen komen te staan. Wat doen jullie voor het sociaal ondernemerschap?
Verloop: ‘Ondernemers komen zelf met vragen naar ons
toe. Ze willen weten hoe ze aan kapitaal kunnen komen
voor doorgroei of hoe ze hun maatschappelijke impact
kunnen meten. Ondernemers kunnen ook van elkaar leren,
wij koppelen dan bijvoorbeeld een bedrijf uit Zeeland dat
al jaren groene producten maakt, aan een nieuw bedrijf in
Groningen.’
Hillen: ‘Het is ook een kwestie van identiteit. Sociaal ondernemers willen graag laten zien dat ze iets betekenen voor
de maatschappij, maar doordat ze een bv hebben, valt het
consumenten en mogelijke investeerders niet op.’
In het ‘keurmerkenoerwoud’ lijkt het de directeuren geen
goed idee om de benodigde identiteit met een label te
bewerkstelligen. ‘Het is vooral belangrijk dat de overheid
erkent dat het om bedrijven gaat die niet bij de commerciële ondernemingen thuishoren en ook niet bij de goede
doelen, maar die een eigen categorie vormen’, vindt
Verloop. ‘Nu bestaat het probleem dat ondernemers van
een bv geen opdrachten kunnen krijgen van de overheid,
omdat zij alleen met stichtingen wil werken. De staat wil dat
de bedrijven waar ze mee werkt zelfredzaam zijn, maar in
een stichting kun je niet ondernemen, die worden zelden
zelfvoorzienend.’ Naast deze wetgeving kan de overheid een rol spelen in het vrijmaken van kapitaal. ‘Ze kan
investeren in sociale ondernemingen of het voor private
investeerders aantrekkelijker maken om dat te doen.’ Met
lobbyen proberen Verloop en Hillen politieke partijen zover
te krijgen met hun standpunten op de bühne te staan.
Nederland loopt achter in de sociale bedrijvensector.
De wetgeving in landen als Engeland en Duitsland
is gunstiger dankzij speciale juridische regels en op
Harvard en Oxford zijn de eerste hoogleraren social
enterprise al aangesteld. Is Nederland wel klaar voor
een sociale economie?
Verloop: ‘Als je kijkt naar New Venture, de grootste businessplancompetitie, zie je het aantal maatschappelijke
ondernemingsplannen jaarlijks toenemen. Ondernemers
zoeken naar zinvolle doelstellingen nu het slecht gaat met
de economie.’
‘Onderzoek laat zien dat de jonge generatie wat socialer
is in het helpen van de maatschappij dan de vorige lichting’, zegt Hillen. ‘Studenten zijn naar mijn mening sowieso
geïnteresseerd. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije
Universiteit bieden bijvoorbeeld sinds kort al een vak aan
over sociaal ondernemen die heel goed wordt bezocht.
De Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn serieus over grotere studieprogramma’s aan
het nadenken.

Column Diederik Rozenboom
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Universiteiten zijn belangrijk voor het tot stand komen van
een stevige sociale bedrijvensector. Ondernemers willen
leren hoe een sociaal bedrijf het beste kan worden gerund.
Onderzoekers kunnen voor hen veel duidelijk maken over
de sector en hoe je maatschappelijke winst kunt meten. De
studenten tonen al interesse en zij zijn ook degenen die
met hun studie rendabele, sociale bedrijven kunnen oprichten. Toch komt er niet zomaar een onderzoekstak ‘sociaal
ondernemerschap’ tot stand. ‘De universiteit kan niet uit het
niets een leerstoel creëren’, aldus Hillen. ‘Dan moet er eerst
een onderzoeker zijn die op het gebied voldoende topartikelen heeft geschreven om die positie te vervullen. Het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
moet de leerstoel ook goedkeuren en financieren, dus die
hobbel moet ook nog worden genomen.’ Hij denkt daarom
dat het wetenschappelijk doel via andere wegen moet worden bereikt. ‘Dat de vakken over maatschappelijk ondernemen zo goed worden bezocht, zet universiteiten aan het
denken. Hopelijk wordt het aantal colleges daardoor vergroot in heel Nederland. Als het fenomeen maatschappelijk
ondernemen bekender is en studenten en promovendi
de kans krijgen er hun onderzoek aan te besteden, is een
leerstoel niet meer ver weg. Ik zie ook iets moois gebeuren
bij de professoren die in aanpalende gebieden onderzoek
doen bij Bedrijfskunde of Economie: ze zijn al bezig met
onderzoek naar meer milieubewuste of socialere methoden
en komen zo in de sociale economie terecht.’
Waarom is jullie organisatie dan nog nodig?
Hillen: ‘We ondersteunen een groep van dertig docenten
bij het vormgeven van hun vak. Een andere belangrijke
missie is het overleg met de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Het ministerie van OCW
wil graag dat de 600 miljoen euro die ze voor onderzoek
wegzet, op een manier wordt besteed die relevant is voor
de Nederlandse maatschappij en economie. Dan kunnen
wij met Social Enterprise NL zeggen dat we tweehonderd
ondernemers in ons contactsysteem hebben die graag
willen leren over het gebied en dat er dus in dat onderzoek
moet worden geïnvesteerd.’
Jullie willen over vijf jaar overbodig zijn. Is dat reëel?
Verloop: ‘De vraag is natuurlijk welke rol Social Enterprise
NL nog speelt als onze doelstellingen zijn bereikt. De
organisatie zal blijven bestaan, maar misschien krijgt ze
een hele nieuwe functie. Voorlopig moeten we eerst zien
te bereiken dat sociaal ondernemen een erkend begrip
wordt, dat de overheid de nodige steun verleent en dat de
universiteiten leerstoelen creëren.’
Hillen: ‘In het Europees Parlement is al gezegd dat in 2020
10 procent van de ondernemingen sociaal moet zijn. Dat
percentage kunnen we in Nederland ook bereiken en ik
ben er heilig van overtuigd dat het binnen vijf jaar gaat
lukken.’ ANS

W.V.T.T.K.
Besluitvormingsprocedures, constituties en dronken
vestjeslikkers: 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.
Ik weet nog goed hoe mijn allereerste bestuursvergadering
ging. Ik zat bij een commissie van een studentensportvereniging die inmiddels ter ziele is gegaan. Iemand vond
dat we nodig eens bij elkaar moesten komen.
Op de bewuste avond kregen we een uitdraai van de
agenda in de handen gedrukt. Waar de vergadering
precies over ging weet ik niet meer, maar des te meer
herinner ik me de agenda. Die zag er zo uit:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Opening
Presentielijst
Vaststellen notulen
Vaststellen agenda
Mededelingen
Ingekomen post
Wat er verder nog ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

‘Goed gevuld,’ merkte iemand naast me op, ‘9 punten, laten we snel beginnen’. En daar gingen we. Bij
punt 2 kwamen we tot de gezamenlijke conclusie dat
Frank er niet was. ‘Het totaal aantal aanwezigen komt
daardoor op vier’, stelde de voorzitter tevreden vast. Bij
de notulen en de agenda werd per pagina stilgestaan.
Desondanks had niemand er wat over te merken. Er
waren geen mededelingen. Er was geen post. Tijdens
de ‘wat er verder nog ter tafel komt’ vroeg ik me af of al
die punten de volgende vergadering niet van de agenda
konden – maar dat was verkeerd. Vragen moeten tijdens
de rondvraag. Ik kreeg toch een antwoord: ‘Nee Diederik, dit is nu eenmaal vergaderen. Welkom in de echte
wereld.’Het is 5 jaar later en ik zit voor een stagebedrijf
bij een vergadering met enkele directeurs en managers
rond de tafel. Een vergadering. De voorzitter vertelt waar
we het vandaag over gaan hebben. Er is een mogelijke
fusie op komst en hij is benieuwd wat iedereen daarvan
vindt. Hij maakt een ronde en vervolgens beslissen ze
samen het een en ander.Na afloop vraag ik hem wat er
gebeurd is met de agendapunten zoals het ‘vaststellen
van de agenda’. Hij lacht. ‘Welkom in de echte wereld’,
zegt hij – en stapt de lift in.

Enerzijds Anderzijds Tekst: Janna Gerrits en Kiki Kolman/ Illustraties: Anders Hoendervanger
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enerzijds
Voor een kijkje in het leven van een ander hoeven
we allang niet meer tussen de gordijnen van de
buurvrouw door te gluren. Realityshows zijn het
afgelopen decennium een vast onderdeel van het
dagelijkse televisieaanbod geworden. John de Mol
en consorten brengen met alle plezier de passie
en woede van anderen je kamer binnen, soms tot
in het extreme. Dit jaar banjeren vijftien Nederlanders samen door de modder in het programma
Utopia, met als doel een nieuwe samenleving op
te bouwen. Reinout Oerlemans heeft aangekondigd Adam zkt. Eva op de buis te brengen, waarin
potentiële koppels letterlijk aan elkaar worden
blootgesteld: de eerste date is naakt op een
onbewoond eiland. Gaan dit soort programma’s te
ver of zijn zowel de mogelijkheden als de moraal
onbegrensd?

Huub Evers, media-ethicus en lid van de Raad voor
de Journalistiek
‘Op het gebied van reality-tv worden grenzen steeds
opgerekt en soms overschreden. Producenten proberen
elkaar telkens te overtreffen, dat zie je bijvoorbeeld
bij Reinout Oerlemans’ Adam zkt. Eva en John de Mols
Utopia. Een aantal mensen laat zich opsluiten onder
het mom van een sociologisch experiment, maar de
uiteindelijke bedoelingen zijn plat commercieel. Discussie in de media wordt door programmamakers vaak
zelf aangewakkerd. Door mondjesmaat informatie over
bijvoorbeeld het concept en de deelnemers los te laten,
ontstaat gratis reclame.
‘Producers hebben de neiging deelnemers te manipuleren. Zodra zaken niet lopen zoals gehoopt, grijpt de crew
in door bijvoorbeeld een nieuw personage te introduceren. In concepten als Temptation Island of De Gouden Kooi
moeten mensen verliefd worden of elkaar de koppen inslaan, de middenweg is te saai. Wanneer een programma
dit als doel heeft, worden morele grenzen overschreden.

‘Voor kandidaten zit het grootste risico bij de terugkeer
in de gewone wereld. Relaties thuis kunnen op de klippen
lopen. Veel deelnemers hopen op roem, maar dat kan
flink tegenvallen. Het morele aspect van deze programma’s hangt daarom sterk af van hoe mensen van tevoren
worden geïnformeerd over de risico’s en het effect van
al die camera’s om hen heen. Ook nazorg is belangrijk.
Bij Big Brother zei Ruud bijvoorbeeld achteraf dat hij niet
had meegedaan als hij de gevolgen van zijn deelname
van tevoren had geweten.
‘Als die uitzendingen tot gedonder leiden, is het excuus
vaak: “die mensen wilden het zelf, wij hebben ze niet
gedwongen”. De vinger wijst dan meestal richting de
kandidaten, met andere woorden: je moet bij hen zijn. Dat
is natuurlijk niet eerlijk, dan lopen de makers voor hun
verantwoordelijkheid weg. Die vrijwilligheid is er voor
een deel, maar mensen kunnen niet zomaar stoppen als
zij ongelukkig zijn. Ze hebben immers, ook bij Utopia,
een borgsom betaald en die werkt als een financiële stok
achter de deur.’

anderzijds
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De stelling van deze
maand:

In huidige
realityshows
worden morele
grenzen overschreden

Thomas Notermans, woordvoerder van mediaconcern Talpa Holding
‘Wat mij betreft zijn er geen bezwaren tegen realityshows. Utopia is bijvoorbeeld een heel interessant sociologisch experiment. We kijken hoe mensen reageren
onder niet-alledaagse omstandigheden. Deelnemers zijn
daarbij geen poppen in een spel en hebben zeggenschap over hun eigen doen en laten. Als kandidaten het
niet leuk meer vinden, zijn ze vrij om te vertrekken. Een
realityshow is geen gevangenis. De reden dat wij kandidaten toch een borgsom naar draagkracht vragen is dat
niet iedereen dan vrijblijvend mee kan doen.
‘Toen Big Brother begon, was er veel discussie over welk
effect het op mensen heeft als zij 24 uur per dag camera’s op zich gericht hebben. Toch kun je achteraf niet
zeggen dat mensen daar geknakt of misvormd zijn uitgekomen. Kandidaten worden van tevoren uitvoerig lichamelijk en mentaal getest, ze moeten de situatie aankunnen. De verantwoordelijkheid van de programmamaker
zit met name in de casting vooraf, alles daarna is vooral

registratie. Alleen als mensen elkaar aanvliegen, grijpen
we in. Natuurlijk wordt er niet gedacht: “We zetten Pietje
en Marietje bij elkaar, die slaan elkaar binnen een dag
de hersens in en dat is leuk voor tv”, maar je zoekt wel
naar de meest interessante groepssamenstelling. Daarbij
zijn tegengestelde karakters altijd van belang.
‘Als mensen zeggen dat we met Utopia tegen het morele
randje aan zitten, is dat een compliment. We willen namelijk niet over de grens gaan, maar wel interesse wekken
bij een groot publiek. In het realitygenre proberen we
verhalen te vertellen zoals in soaps, maar dan met echte
mensen. We kunnen daarbij niet de ethiek uit het oog
verliezen, omdat we dat zelf niet willen en omdat reclame onze enige bron van inkomsten is. Adverteerders zijn
bezorgd over hun imago en willen niet worden verbonden aan een programma dat moreel niet deugt. Niet alle
publiciteit is goed. De kijker beslist daarin mee, want
die kan ook iets anders kijken. Natuurlijk verschuiven
grenzen. Dat gebeurt overal in de samenleving, televisie
is daar een afspiegeling van.’ ANS
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Vlnr: Maartje, Eline, Lisa, Amber, Merel, Lotte, Anne, Jeske, Harm-Jan en Louise.

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: de dameswedstrijdploeg van roeivereniging phocas.
Het botenhuis van roeivereniging N.S.R.V. Phocas dobbert
rustig op het Maas-Waalkanaal. De dameswedstrijdploeg,
inclusief stuurman Harm-Jan (18), eerstejaars Science, is
opvallend actief na een trainingsavond. ‘Op woensdag hebben we techniektraining’, zegt Jeske (21), die zich behalve
met de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding op de
HAN, bezighoudt met het coachen van het team. ‘Dat is niet
zo zwaar, gisteravond was het een stuk rustiger hier.’ Het
team heeft blijkbaar honger, want de meeste borden zijn
al rijkelijk volgeschept met bulgur. Anne (19), tweedejaars
Pedagogische Wetenschappen, roept: ‘We hebben een gezonde en voedzame maaltijd voor jullie gemaakt, kijk maar
eens wat er allemaal in zit.’
De meeste studenten hebben allang geen vaste bedtijd
meer, maar deze roeiers worden goed in de gaten gehouden door hun trainers. ‘We hebben minimaal acht uur slaap
nodig, dus liggen we doorgaans voor twaalf uur in bed’,
vertelt Eline (19), eerstejaarsstudent Tandheelkunde. Een
strakke controle ontbreekt, maar iedereen houdt zich aan
de avondklok. ‘Als je roeien en studeren wilt combineren,
heb je genoeg slaap nodig, anders is het ongezond’, zegt

Maartje (21), tweedejaars Europees Recht.
‘We trainen zeven keer per week, waarvan twee keer op
zaterdag. Als je een keer naar je ouders wilt, dan moet dat
op zaterdagavond, maar zondagmiddag staat de volgende
training weer op het programma’, aldus Amber (19), tweedejaars Geneeskunde. Sinds januari is alcohol verboden,
omdat het team toen begon met de voorbereiding op de
wedstrijden. De roeiers hebben daar geen problemen mee.
‘Deze afspraak hebben we samen gemaakt. Na een avondje
doorzakken krijg je de volgende dag de boot nauwelijks
vooruit’, vertelt Eline. ‘Mochten we komend seizoen een
wedstrijd winnen, “blikken” noemen we dat hier, dan wordt
het alcoholverbod voor één avond opgeheven.’
Tussen al de regels door gaat het ook nog over de echt
belangrijke zaken in het leven. Lotte (19), tweedejaars Biologie, heeft binnenkort een afspraakje met een van de ‘lichte
pikken’ die het ritme in de boot bepaalt. Volgens de dames
wijst dat ook op een goed ritmegevoel op andere fronten.
Toch is er door het drukke schema weinig tijd voor een wild
liefdesleven. De speekseluitwisseling blijft dan ook beperkt
tot het clubhuis. ANS
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boodschappenlijstje

Breng water aan de kook. Doe de
bulgur in een mengkom en voeg
het kokende water toe. Roer dit
goed door elkaar en dek het af
tot het water opgenomen is. Bak
vervolgens de gesneden paprika,
de bleekselderij, de gesneden
bospeen, spinazie en de snijbonen. Als de bulgur goed is en de
groenten gaar zijn, meng ze dan.
Doe er dan ook tonijn, olijven, feta,
rucola, gesneden komkommer,
cherrytomaten en appel bij.

500 gram bulgur, 2 blikjes tonijn in olie, 1 of 2
pakjes feta, 50 gram olijven, 100 gram snijbonen,
100 gram bospeen, 200 gram bleekselderij, 1
komkommer, 200 gram spinazie, 100 gram rucola, 1 bakje cherrytomaten, 1 appel en 3 paprika’s.

GROEPSFOTO

smaak

Kosten noch moeite worden gespaard om kek op de
foto te verschijnen. Voor een eerste poging wordt
stuurman Harm-Jan als een boot de lucht in getild.
Het gewenste resultaat blijft uit en een echte roeiboot
wordt uit de rekken gehaald. Onder toeziend oog van
legerleider Harm-Jan wordt met militaire precisie,
geheel synchroon, de boot op de schouders genomen.
Voor wat hoort wat en dus moeten de fijnproevers van
ANS een tegenprestatie leveren in vorm van een wedstrijd op de ergometer. De moeite en de gratis roeiles
leveren helaas geen pluspunten op.

Bij een sportmaaltijd wordt al snel aan een goede pan pasta
gedacht, maar niets is minder waar. ‘We eten vaak samen
en we willen ook gevarieerd eten. Bulgur met verse groente
is weer eens iets anders dan spaghetti’, vertelt Anne, die het
gerecht heeft bereid. De plakkerige graankorrels is dan ook
voorzien van de nodige voedzame producten, van spinazie
tot tonijn. De smaak is prima. Blijkbaar past peper en zout ook
niet in het eetpatroon, want de maaltijd mist de nodige pit. De
bom aan vitamimes maakt deze maaltijd in ieder geval tot
een met een fijne nasmaak. Als verrassing worden na het eten
nog drie pakken vla tevoorschijn getoverd.
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Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad is een onafhankelijk maandblad
dat gratis in de binnenstad en op de Radboud Universiteit Nijmegen wordt
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CRYPTO

Omdat je sport en politiek gescheiden moet houden, ditmaal een Olympische wintercrypto die
eigenlijk over communisme gaat. суксес!

HORIZONTAAL:
3. De leider is al voor de helft geoxideerd (12), 4. Mag anders ook afgekort (3), 8. Voor een Rigaan die zo’n melodie zingt, drink ik mijn glas leeg
(12), 9. Jenevertje geeft een klap van de molen (10), 11. Amsterdams water en grond als symbool van Europese segregatie (6), 14. Vrouwtjesmetaal (6), 15. Rechtop, ja! (5), 16. Leur niet met je resultaat (5), 18. Hooghartig revolutionair (7), 20. Van Tuitert (4), 21. Koolstof met een
lage pH, dat moet geheim blijven (7), 22. In elke dierbare schuilt een proleet (8).
VERTICAAL
1. De gesteldheid van het corps (12), 2. De waterstraal is zonder Walter afgezet (5), 5. Site met posts over het gehoor (6), 6. Doorzichtige
nieuwsvoorziener (8), 7. Niet de verdediging van Hertha (8, 4), 10. Duizend gram geheugen (3), 12. Deze kameraad had bijna toverkunsten (4),
13. A’s groet (6), 15. Verwissel ei met gezichtsbeharing en je geslachtsdeel wordt krom (6), 16. Psychologieclub met acht poten, niet in Nijmegen (2), 17. Amerika senior (4), 19. Stoppen, of omgedraaid door (4).

ANTWOORDEN VAN DE december-CRYPTO
HORIZONTAAL: 5. KOORTS, 6. DRAAIERIG, 7. RSI, 12. HIKKEN,13. PARACETAMOL, 15. ARBO, 16. HEMATOOM, 17. BRIL, 18. VET, 19. TANDARTS, 21. PIL, 22. ASTMA.
VERTICAAL: 1. LOOPNEUS, 2. STOMA, 3. GRIEP, 4. KATER, 5. KINKHOEST, 8. HOMEOPAAT, 9. CHLAMYDIA, 10. SCHELE, 11. STAAR, 14. AAMBEI, 16. HIV, 20. SOA.
De winnaar van vorige maand is Jan Gerretzen. Deze keer maken proletariërs aller landen kans op een USSR-vlag (150x90cm) samen met een sleutelhanger en
patch in Sovjetstijl. Deze relikwieën worden aangeboden door wereldvlaggen.nl,
voor alle landenvlaggen, maar ook bedrijfsbanieren en logovlaggen.
Wil jij kans maken op deze rode prijs? Mail dan voor 18 februari 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: Ton, 65 jaar en derdejaars
Geschiedenis.
Waarom duikt u na uw pensioen nog de
boeken in?
‘Het is altijd een wens van me geweest om te studeren en ik vind het jammer dat ik dat nooit heb gedaan. Op
jonge leeftijd ging ik in dienst, daarna ben ik getrouwd en
aan het werk gegaan. Na twee maanden pensioen sloeg de
verveling toe. Als je gewend bent zeventig tot tachtig uur
in de week te werken is het behoorlijk saai om achter de
geraniums te zitten. Daarom besloot ik me in te schrijven aan
de universiteit. Nu denk ik er zelfs over na om te promoveren,
al heb ik geen ambities voor een nieuwe baan. Als oudere
student kreeg ik in het begin wel wat rare blikken, nu heb ik
het gevoel dat ik er helemaal bij hoor.’
Geniet u ook als student op leeftijd van het
Nijmeegse nachtleven?
‘Daar doe ik echt niet aan mee. In de eerste plaats

omdat mijn vrouw me vanuit Millingen op zou moeten halen.
In een café zitten en niets drinken is namelijk tegen mijn
principes. Bovendien zou ik na een avond flink doorzakken een week op bed moeten liggen om bij te komen. Het
herstelvermogen is niet meer wat het geweest is. Vroeger
heb ik wel menig feestje meegemaakt. In mijn diensttijd heb
ik na een feest eens een heel gebouw moeten schoonmaken, mijn kots zat overal. Dat is nu wel anders. Tijdens de
tachtigste verjaardag van mijn buurman in een café ging ik
om 1 uur naar huis, terwijl hij nog vrolijk doorging.’
Bent u een romanticus?
‘Ik ben al 43 jaar getrouwd, maar ik ben helemaal
niet romantisch. Ons huwelijk is gebaseerd op respect, de
verliefdheid is allang over. Het recept voor lang bij elkaar
blijven is eerlijkheid, we weten alles van elkaar. Behalve
over dingen van voor ons huwelijk, daar hebben we allebei
niets mee te maken. Mijn vrouw staat er helemaal achter
dat ik studeer, al vindt ze het soms wel vervelend dat ze me
zo weinig ziet. Als ik terugkom uit Nijmegen hebben we
ook niet echt tijd om iets leuks te doen, ik moet dan aan de
studie. Als je ouder bent, neem je de stof nu eenmaal wat
langzamer op.’ ANS

