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commENTAAR
Geachte ouder/verzorger,

Gefeliciteerd. U hebt uw kind succesvol door de middelbare 
schooltijd geloosd. Het is u zelfs gelukt om het aan een VWO-
diploma te helpewn. Uw werk zit erop, u kunt vertrekken naar 
Benidorm en met uw pensioen de Eurozone in stand houden. 
Bedankt en tot ziens.

Voordat het zover is, stelt de nieuwe familie van uw koter zich 
graag even aan u voor. Ten eerste de broers en zussen. Met 
hen zal uw kind de sterkste band opbouwen, zij zitten in het-
zelfde schuitje. Samen lazarus en halfnaakt in de kroeg. Samen 
bijna naakt in de regen om de langste kledinglijn te kunnen 
leggen. Samen helemaal naakt in bed. Met je broers en zussen 
deel je immers alles, ook de lakens.

Dan heb je opa Bas, of ‘opa Comeniuslaan’, op het eerste 
gezicht een vriendelijke Kukidenthapper. U zult echter merken 
dat hij niet zomaar snoepjes aan uw kind uitdeelt. Dankzij oom 
Halbe en tante Marja is er een eind gekomen aan zijn gul-
heid. Gelukkig verlaten zij de familie al snel, op 12 september. 
Hopelijk voorgoed.

Uw kind kan in zware tijden altijd terugvallen op zijn of haar 
nieuwe ouders. ANS neemt beide rollen op zich. Een liefde-
volle moeder die kooktips geeft wanneer uw kind wanhopig de 
zwartgeblakerde restjes witlof uit de pan schraapt. Een vastbe-
raden vader die met vaste hand durft te corrigeren wanneer uw 
kind de woorden ‘school’ of ‘les’ in de mond neemt. 

Kijk hem of haar nog een keer goed in de ogen. Het kan zijn dat 
u over een maand niet meer met uw schattige zoon of dochter te 
maken hebt, maar met een principiële vegafascist of lekgeprikte 
dispuutsslet. Als dat het geval is, is onze missie geslaagd. 

De scholier is dood. 
Leve de student.

Hoogachtend,

De hoofdredactie

Vooraf Tekst: Redactie
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Huilen met de neus op
‘Nee, ik kan geen uitzondering maken voor studenten, ik 
spreek zelfs niet met de Engelse pers. Mijn Nederlandse 
collega hoeft u ook niet te proberen, die zit in de ziektewet.’ 
Heb je dat weer. Wat wil je ook, als er maar twee rouw-
clowns in heel de Benelux actief zijn. Nou ja, meefietsen 
met de sociaal-hulpverleenster was ook leuk. Volgende 
maand wel een begrafenisje doen?

Te goed bevonden
Is het onderwijs aan de RU gewoon heel goed geworden? 
Of is ANS te lief? Feit blijft dat we al sinds tijden geen 
onvoldoende meer hebben uitgedeeld in de rubriek ‘Het 
laatste oordeel’. Deze maand dachten we met en statistiek-
college makkelijk te scoren. Wat bleek? De gekozen cursus 
bestond slechts op de roostersite. Helaas bleek de tweede 
optie, Wim Gielen, te poeslief om een onvoldoende aan uit 
te delen. Iemand suggesties?

LowlANS 4.0
Had je geen zin in erbarmelijke slaapplekken, volgesche-
ten dixi’s en overschatte artiesten, maar mis je een stukje 
festival in je zomer? Dan is LowlANS voor jou de uitkomst. 
Het enige introductieweekend waarbij je vooraf je twijfels 
hebt, door de stinkende ANS-begeleiders het liefst zo snel 
mogelijk weg wilt, maar achteraf bedenkt dat dit de plek 
is waar je als mentorgroepje echt naar elkaar toe bent 
gegroeid. Komen dus. ANS

ANS
DE STOFDOEK EROVER
ANS-Online is geheel vernieuwd! De afgelopen zomer 
is er keihard gewerkt om een nieuwe draai te geven 
aan hèt online studentenplatform van Nijmegen, met 
resultaat. Omdat internet heel gevaarlijk is vind je vanaf 
heden meer studentennieuws, meer opinie en meer 
ontspanning op ANS-Online. Een aantal vaste krachten is 
gebleven, zoals onze cartoonisten Molkenboer en Argi-
bald, maar een scala aan nieuwe blogs vult vanaf nu de 
website. Waar wacht je nog op? Check ANS-Online.nl!

UB, WEG ERMEE
‘Telegraafachtige journalistiek!’ ‘Belachelijk stukje!’ De herrie 
die losbarstte naar aanleiding van ons online opiniestuk over 
het wanbeleid van de Universiteitsbibliotheek (UB) overstem-
de welhaast de borende bouwvakkers die tijdens de laatste 
tentamenperiode een inleverautomaat kwamen installeren. 
Toegegeven, het was wat flauw om de UB-medewerkers ‘de 
ware werkpaarden van de RU’ te noemen. Wij willen het goed-
maken. Zullen we de bos bloemen bij de automaat inleveren? 
Dan hoeven jullie tenminste niet te lopen.  

#RUINTRO12
Natuurlijk zijn we er ook tijdens de introductie, waarin 
we uitgebreid verslag doen van een week die zich ken-
merkt door bier, goedkoop voedsel, introcest, bier, wei-
nig slaap en bier. Met onze dagelijkse rubriek ‘Broodje 
Bal’ oordelen wij waar je het beste kunt gaan eten met 
je introgroepje en waar niet. In de Grote ANS Introquiz 
strijden zoals ieder jaar mentorgroepjes van verschil-
lende studies voor de felbegeerde drie kratten goud-
geel gerstenat. Wil jij die winnen? Geef je dan samen 
met je mentorgroepje op voor de Grote ANS Introquiz 
2012 via redactie@ans-online.nl. ANS

NiET

Op de hoogte blijven van al 
het studentennieuws?

Check dan 
www.ans-online.nl, volg ons 
op twitter of like de ANS-
pagina op Facebook
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GRENZEN 
VERLEGGEN
De RU presenteert zich graag als internationaal georiënteerde universiteit. Toch brengt niet 
meer dan een kwart van de studenten een deel van de studietijd door in het buiten-
land. Het wordt tijd dat het beleid aansluit bij de gewenste identiteit.

Feesten in Barcelona, cultuur snuiven in Berlijn of stage 
lopen in Brussel: rector magnificus Bas Kortmann koestert 
de ambitie om een aanzienlijk deel van de Radboudianen 
naar het buitenland te krijgen. Het College van Bestuur 
(CvB) stelt zich in het Strategisch Plan 2009-2013 ten doel: 
‘Een substantieel groter deel van de studenten van de 
Radboud Universiteit brengt een deel van de studietijd door 
aan een universiteit in het buitenland.’ Kortmann lichtte in de 
Universitaire Gezamenlijke Vergadering van november 2011 
toe dat in 2014 minimaal een derde van de studenten voor 
minstens drie maanden naar het buitenland moet. Alhoewel 
een buitenlandverblijf bijdraagt aan de algemene ontwik-
keling en een beter loopbaanperspectief, kiest momenteel 
slechts 27 procent van de Nijmeegse studenten voor een 
periode in den vreemde. Ook de Nederlands-Vlaamse 
accreditatieorganisatie (NVAO) stelt in haar Instellingstoets 
Kwaliteitszorg dat het internationaliseringsbeleid aan de RU 
meer aandacht verdient. Een aantal verbeterpunten moet 
broodnodig worden aangepakt.

Communicatiestoornis
Op de faculteiten moeten International Offices (IO’s) stu-
denten aan studietijd over de grens helpen. Ook heeft een 
aantal opleidingen tegenwoordig een speciaal contactper-
soon voor studenten die naar het buitenland willen. Een 
probleem is dat studenten de IO’s en contactpersonen niet 
altijd weten te vinden. Vorig collegejaar onderzocht de Uni-
versitaire Studentenraad (USR) de kennis over de mogelijk-
heden tot een buitenlandverblijf. Uit de enquête die de USR 
hield onder Opleidingscommissies (OLC’s) en Facultaire 
Studentenraden blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat. Zo 
weten sommige OLC-leden aan de Faculteit der Natuurwe-
tenschappen, Wiskunde en Informatica niet eens van het 
bestaan van een facultaire IO en zijn de contactpersonen 
van verschillende opleidingen nauwelijks bekend bij de 
studenten. Daphne Beunk, voorzitter van de USR-taskforce 
Internationalisering, is kritisch: ‘De kantoren zijn vaak klein 
en moeilijk te vinden, daarmee kom je er niet.’ 

Uit rondvraag blijkt dat sommige IO’s zelf ook het probleem 
van onzichtbaarheid constateren en proberen te ondervan-
gen. Zo wordt op de Bèta- en de Medische faculteit gepro-
beerd de website te verbeteren. Ook op centraal niveau ziet 
men in dat de IO’s beter bereikbaar dienen te zijn. Marian 
Janssen, hoofd van het centrale International Office: ‘De cen-
trale en facultaire IO’s zijn bezig met het opstellen van een 
nieuw communicatieplan om studenten beter te bereiken.’

Vrees voor vertraging
Het tweede obstakel op de weg naar internationalisering 
is de angst van studenten om studievertraging op te lopen. 
Janssen legt uit dat deze vrees gegrond is: ‘De meeste Eras-
musstudenten halen minstens zo veel EC’s tijdens een bui-
tenlandverblijf als studiegenoten in Nederland. Vaak zijn de 
vakken aan een andere universiteit echter niet inwisselbaar 
voor de vakken in het curriculum. Daarom moeten zij deze 
alsnog volgen bij terugkomst in Nederland.’ Dit probleem 
wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat sommige buiten-
landse universiteiten een lager niveau hebben. Om meer 
controle op de kwaliteit en invulling van vakken te kunnen 
uitoefenen, is afstemming met andere universiteiten van be-
lang. Dat gebeurt bijvoorbeeld via het International Research 
Universities Network (IRUN), waarin de RU samenwerkt met 
negen buitenlandse universiteiten. Binnen dat netwerk zijn 
echter niet genoeg plekken beschikbaar.
De belangrijkste te treffen maatregel is het creëren van mo-
gelijkheden binnen het curriculum. Vrij in te vullen ruimte 
is bij lang niet alle studies geclusterd in één bepaalde 
periode. Dit levert een extra barrière op om te kiezen voor 
een buitenlandverblijf omdat de kans op studievertraging 
wordt vergroot. Vrijgeroosterde blokken, zogeheten mobility 
windows, bieden studenten de kans om in het buitenland te 
studeren zonder vereiste vakken te missen. 

Informatiegebrek
Naast voorlichting door de IO’s zullen opleidingen een 
grotere rol moeten spelen. Volgens Beunk is opleidings-
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Gapend gat
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GAPEND GAT
‘Moet ik netwerken of net doen of ik werk?’, vroeg ik de 
loopbaanadviseur. Ze zei dat ik met die mentaliteit nooit 
aan de bak zou komen en wees me de deur. Ik stond er 
alleen voor.

Het was erg druk bij het postkantoor en het was benauwd. 
Ik trok een nummertje. Ik had meteen naar de postzak 
kunnen lopen maar ik had alle tijd. In de hoek, naast 
een schap met dozen, waren nog plekken vrij. Ik ging zo 
dicht mogelijk bij de deur zitten. Hierna wilde ik langs de 
Belastingdienst gaan, gewoon om even te vragen welke 
aftrekposten er allemaal waren. 

Een oudere vrouw liet zich steunend op het stoeltje naast 
me zakken. Ze schoof een boodschappenkarretje op 
wieltjes tussen ons in. Uit de bovenkant hing het groene 
loof van een tros peentjes. 
‘Bah bah’, zuchtte ze, toen ze het nummer op haar briefje 
met de tijd op de digitale klok vergeleek. Er waren nog zes 
wachtenden voor haar.
‘U mag mijn nummer wel’, zei ik.
De vrouw keek me onderzoekend aan. 
‘Nee, dat hoeft niet’, antwoordde ze toen, ‘ik heb eigenlijk 
geen haast.’
‘Ik heb ook geen haast’, zei ik. 
Ik overwoog eraan toe te voegen dat ik werkloos was. Dat 
vertelde ik graag omdat het me het gevoel gaf dat ik in 
contact stond met een wezenlijke laag van de samenleving. 
Die onderstroom van mensen die door het leven getekend 
waren en nu op witte, plastic stoelen in hun voortuin de 
dagen sleten. Elk met een eigen tragisch verhaal. 

‘Heb je een pakketje?’, vroeg de vrouw en knikte naar de 
rugtas die ineengezakt op de grond tussen mijn voeten 
lag. Het was een rare vraag. Niets wees erop dat er een 
pakketje in de tas zat. 
‘Nee’, zei ik. ‘Een brief. Een sollicitatiebrief.’
‘Tjonge’, zei de vrouw, plotseling onder de indruk.
‘Het stelt niet zoveel voor’, zei ik vlug, want ik wilde de 
verstandhouding die juist tussen ons begon te groeien niet 
in de kiem smoren. Dat ik het zo makkelijk wegwimpelde 
leek haar bewondering echter alleen maar te versterken. 
‘Knap zeg’, zei ze.
‘Nee echt’, zei ik. ‘Het is niets. Het is maar een brief. Ik 
word vast niet uitgenodigd.’

Gisteren was ik nog langs de bank gegaan om mijn saldo 
op te vragen. Ik kon zeker drie maanden vooruit. Ik rook 
tegenwoordig shag van de ALDI, Tobacco Farm. Steeds 
als ik een shagje draai, koop ik een paar minuten in een 
witte tuinstoel. 

Toen ik aan de beurt was greep de vrouw mijn arm en 
kneep er even in.
‘Succes hoor, meisje’, zei ze.

GRENZEN 
VERLEGGEN

specifieke voorlichting een effectieve manier om stu-
denten warm te laten lopen voor een buitenlandverblijf. 
De algemene informatie die bijvoorbeeld in de Wil Weg 
Week wordt gegeven is niet duidelijk genoeg. Beunk: ‘Het 
gangbare internationalisering-is-zo-leuk-praatje houdt op 
een gegeven moment op. Voorlichtingen per faculteit zijn 
vaak zo algemeen dat studenten daarna nog niks weten. Er 
ontbreekt informatie over wanneer ze kunnen gaan, wat de 
gevolgen voor hun studie zijn en waar ze heen kunnen.’ 
De Faculteit der Letteren heeft dergelijke opleidingsgerich-
te informatiebijeenkomsten al ingevoerd. Docenten worden 
hier meer bij de internationalisering betrokken. Dit kan 
bijdragen omdat zij dichter bij de student staan en boven-
dien kan er gebruik worden gemaakt van de internationale 
contacten van docenten. Beunk: ‘Zij weten beter waar het 
niveau hoog genoeg ligt en kunnen zo colleges aanbevelen 
die een op een in te ruilen zijn met vakken aan de RU.’
Aan de Letterenfaculteit steeg in het afgelopen jaar het aan-
tal studenten dat zijn heil tijdelijk in het buitenland zoekt met 
8 procent. Elly van der Borgh, van het IO van Letteren: ‘Die 
stijging zal komende jaren sterk toenemen. De ingeroos-
terde mobility windows in alle studies dragen hieraan bij. Bij 
de studies Duits en Romaans is het inmiddels verplicht om 
een periode in het buitenland door te brengen.’ Het succes-
verhaal bij Letteren toont echter ook het belang van meer 
financiële middelen. ‘De Letterenfaculteit heeft in 2010 geld 
van het CvB gekregen voor het bevorderen van internatio-
nalisering, voor de jaren daarna heeft de faculteit zelf geld 
vrijgemaakt.’ Ook de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
kent een internationaliseringsfonds en ook hier vond een 
stijging plaats in het aantal gelegenheidsmigranten.

Om daadwerkelijk een derde van alle studenten tijdelijk 
in het buitenland te laten studeren, zal het nodig zijn het 
beleid daarop aan te passen. Door de zichtbaarheid van 
de IO’s te verbeteren, ruimte te creëren in het curriculum 
en studenten opleidingsspecifiek te informeren, kan de RU 
echt internationaliseren. ANS



Leef, woon, werk, feest... met ANS
P. 7

hET 
LAAT
STE
ooR
DEEL

In het Huygensgebouw is wiskundedocent Wim Gielen een levende legende. 
Vraag een willekeurige bèta-student naar de mathematicus en deze zal direct 
van wal steken over diens passie voor de kleur geel en obsessie voor katten. 
Dit eerste komt tot uiting in zijn kledingstijl en het tweede in zijn opdrachten. 
Zo ook vandaag. ‘Dit is Cat Planet, een planeet bevolkt door katten’, introdu-
ceert de wiskundige een van de opgaven tijdens het college. De opdracht 
bestaat uit het bepalen van het dichtstbevolkte plekje op de planeet. Gielen 
laat zien dat een berekening zes coördinaten oplevert, waarop het grootste 
aantal katten zich kan bevinden. ‘Bij dit punt komt twee uit, daar wonen weinig 
poesjes’, rekent de docent voor. ‘Op dit punt tien, daar is het lekker druk.’
De aanwezige studenten krijgen blijkbaar vaker te maken met dergelijk 
absurde voorbeelden. Niemand lacht. Allen zijn volledig gefixeerd op het 
eigenlijke onderwerp van vandaag, de Stelling van Gauss. Het tempo ligt hoog 
en de studenten krijgen geen kans om andere gedachten toe te laten dan die 
over stroomsnelheid door een oppervlakte of ruimte, oftewel flux. Desondanks 
kunnen de toekomstige natuurwetenschappers weinig participatie opbrengen. 
Bij een opdracht over de flux door een van de zijdes van een viervlak kalkt 
Gielen een formule op het bord. ‘Laten we hier eens aan gaan rekenen. Wat 
is de oplossing?’ Het blijft stil totdat een student mompelt: ‘Nul.’ ‘Wat mooi dat 
jullie dat allemaal roepen’, reageert Gielen droogjes. 
Uiteindelijk komt de theorie van vandaag erop neer dat de flux door een 
vaste vorm enkel beïnvloed wordt door de rand van die vorm. De divergentie, 
de mate waarin de flux varieert, is binnen die rand te verwaarlozen. Gielen 
illustreert de theorie met een treffend voorbeeld. ‘Het schijnt dat Gauss deze 
theorie ontdekte toen hij diarree had. Alles wat er boven in ging, kwam er 
onder weer uit. De divergentie in het lichaam is op dat moment ook nul, terwijl 
deze normaal positief is.’ 
Bij de uitwerking van de opgaven vergeet de docent in zijn geestdrift af en toe 
een minnetje, waar hij steeds op wordt gewezen door een gefrustreerd meisje 
voorin de zaal. Het is een klein euvel in een verder sterk college waarin de 
docent laat zien dat het uitrekenen van de meest ingewikkelde formules net zo 
leuk kan zijn als het oplossen van een kruiswoordpuzzel.  

Het Laatste Oordeel der Studenten 
Slechts een enkeling neemt het Gielen kwalijk dat er af en toe een fout in zijn 
berekeningen sluipt. Het meeste Huygensvolk weet zijn manier van college 
geven op waarde te schatten. ‘Hij integreert veel grappen in zijn colleges’, 
prijst een van de aanwezigen. Hoewel het enthousiasme van de kattenfetisjist 
niet wordt  beantwoord door de studenten, lukt het hem om hun aandacht vast 
te houden. Hij wordt hierbij zeker geholpen door zijn fascinatie voor poesjes, 
die de aaibaarheidsfactor van Gielen aanzienlijk verhoogt. ANS

Het laatste oordeel Tekst: Mickey Steijaert en Alice Wocher/ Foto: Kiki Kolman
P. 06

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:
Natuurwetenschappen

college:
Wiskunde 4 
14 juni, 10.45u – 12.30u, HG 01.028

Docent:
Drs. W.J.J. Gielen

uitstraling:
Geel genie

publiek:
Geconcentreerde massa en een
gepikeerde enkeling

inhouD:
Geflikflooi met fluxen

eindcijfer:
7,5
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DE REGERiNGSoNDERhANDELiNGEN iN BELGië Du-
REN op 1 fEBRuARi 232 DAGEN. NIEMaND WEET Waar 
Of WaNNEEr DEzE GEsprEKKEN EINDIGEN. JaN JaMbON, 
fracTIEVOOrzITTEr VaN DE NIEUW-VlaaMsE allIaN-
TIE, EN OlIVIEr DElEUzE, fracTIEVOOrzITTEr VaN HET 
WaalsE EcOlO, OVEr DE TOEKOMsT VaN HUN laND.

Alle vier stApten ze ooit nA de nodige AArzeling het 
kAntoor vAn Ans binnen. Alle vier nAmen ze plAAts in 
de Ans-redActie om vervolgens hun vleugels uit te 
slAAn. huN wERk LiGT LichTjAREN uiT ELkAAR, mAAR 
hET mEDiAwERELDjE VERLiETEN ZE GEEN VAN ALLEN.

DEmocRATiSch 
ZENDELiNG

Na DE VErKIEzINGEN VErlaaT zE DE VOOrzITTErssTOEl VaN 
DE TWEEDE KaMEr. GErDI VErbEET VErWIErf syMpaTHIE DOOr 
Haar HUMOr EN OprOEp OM DE VOlKsVErTEGENWOOrDIGING 
TE VErbETErEN. ‘ik BEN op ZoEk NAAR SuppoRTERS VAN 
DE DEmocRATiE.’ 
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lijk niet kan in dit werk. Je moet ontzettend goed nadenken 
over wat je zegt en daarom moet ik iets gedisciplineerder 
zijn dan bij mijn karakter past.’ Lachend geeft Verbeet toe dat 
het laatste niet altijd lukt. ‘Dat komt omdat ik heel veel fictieve 
beelden zie. Als ik in de zaal kijk speelt er zich voor mijn ogen 
vaak een stripverhaal af. Dan kijk ik naar mensen alsof er van 
die gedachtenwolkjes boven hun hoofden hangen en dat zijn 
de momenten van de slappe lach.’

Praktijk in het parlement
Hoewel ze humor belangrijk vindt, is Verbeet met name een 
gedreven vrouw die zich bekommert om de Nederlandse 
parlementaire democratie. ‘Net als ieder huis heeft ook het 
huis van de democratie af en toe onderhoud nodig. We doen 
het al tweehonderd jaar op deze manier. Ik vraag me af of de 
ontwikkeling die we nu doormaken in Den Haag gelijke tred 
houdt met de maatschappelijke ontwikkeling. Waar maken 
burgers zich druk om? Komt dat overeen met de zaken die 
bij ons op de agenda staan?’ Om hier meer inzicht in te 
verkrijgen is er volgens Verbeet een Tweede Kamer nodig 
die contact heeft met alle bevolkingslagen. Een groep waar zij 
aandacht voor vraagt is die van de lageropgeleiden. Zij moe-
ten meer worden vertegenwoordigd in het parlement. ‘Ik vind 
het echt een verrijking dat wij hier een aantal mensen hebben 
met een achtergrond als wijkagent of met ervaring op de 
werkvloer in de zorg. Zij hebben een beroepsachtergrond en 
een andere kennissen- en familiekring dan degenen die zich 
in het academisch milieu bewegen.’ Verbeet refereert aan de 
verzuiling. ‘Binnen een zuil hadden lageropgeleiden contact 
met de hogeropgeleiden. Zo wisten zij dat hun belangen wer-
den vertegenwoordigd in de Kamer.’ Meer lageropgeleiden in 
de Tweede Kamer kan daar volgens Verbeet een voorbeeld 
van zijn. Op de vraag of dit plan niet te idealistisch is, omdat 
fracties uiteindelijk kiezen voor de persoon met de juiste 
competenties, is Verbeet stellig. ‘Als ze dat zouden doen, dan 
heb ik daar alle vertrouwen in. Mensen met praktijkervaring 
kunnen zeer competente volksvertegenwoordigers zijn. Zij 
zijn in staat de boodschap te vertolken die heel goed aansluit 
bij een ander deel van de samenleving. Ik heb mijn lesje wel 
geleerd toen zoveel mensen gecharmeerd waren van Pim 
Fortuyn. Dat waren veelal burgers die voorheen vonden dat 
hun opvattingen onvoldoende doorklonken in de politiek.’ 
Volgens Verbeet komt dat natuurlijk niet een op een. ‘Fortuyn 
was zelf natuurlijk ook een intellectueel. Ik ken ook iemand die 
academisch is gevormd, maar de dochter van een vrachtwa-
genchauffeur is en een moeder heeft die in de thuiszorg werk. 
De kans dat zij weet wat er leeft onder lageropgeleiden is 
daardoor wel groter dan iemand die uit een familie komt met 
generaties academici.’

‘Hebben jullie mijn museum al bekeken?’ Gerdi Verbeet 
(61) wil koste wat kost haar cadeaus laten zien. Ze is 
zichtbaar trots op de geschenken uit de hele wereld die 
opgesteld staan in een grote vitrinekast. De aftredend 
Voorzitter van de Tweede Kamer kreeg de presenten op 
werkbezoeken en verwelkomingen van hoogwaardigheids-
bekleders, een brief van de koningin heeft er echter ook 
een prominente plek. ‘Een groep gehandicapten maakten 
sjaals voor de Tweede Kamer als relatiegeschenk. Op een 
daarvan stond de Gouden Koets, maar die hoort natuurlijk 
niet bij het parlement. Daarom stuurde ik de sjaal naar de 
Koningin. Ze bedankte me met deze brief, leuk he?’
Verbeet is elegant, heeft een gulle lach en praat met enthou-
siasme over haar werk en hoe trots ze is op de Nederlandse 
democratie. Toch ziet ze ook gevaren en die uit ze onder 
meer in haar boek Vertrouwen is goed, maar begrijpen is 
beter, dat dit jaar verscheen. Daarin gaat ze in gesprek over 
de parlementaire democratie met veertien personen van 
verschillend pluimage. Onder meer Paul Schnabel, direc-
teur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, oud-minister 
van Binnenlandse Zaken Bram Peper en Femke Halsema, 
voormalig fractievoorzitter van GroenLinks, komen aan 
bod. De ingeslopen traagheid in de Haagse besluitvorming 
en het feit dat de lageropgeleide nagenoeg is verdwenen 
uit de Tweede Kamer baren Verbeet zorgen. ‘Dat hier een 
oververtegenwoordiging van academisch gevormden zit, 
vind ik logisch, maar ik wil ook de praktijk erbij houden.’

Humor als handelsmerk
‘Toen ik 12 jaar was, kregen we thuis een televisie. Mijn 
ouders waren zeer politiek bewust en volgden dit dan 
ook op tv. Sindsdien ben ik gefascineerd door debatten 
in het parlement. Op mijn veertiende werd ik lid van de 
Socialistische Jeugd, die nu niet meer bestaat.’ Met name 
vrouwen inspireerden Verbeet. ‘Al voordat ik me bewust 
was van mijn politieke kleur, werd ik geboeid door sterke 
vrouwen in de Kamer. Het leek me geweldig om daar ook 
werkzaam te zijn, maar niemand in mijn wijde omgeving 
kon mij vertellen hoe je dat moest aanpakken. Toen een 
van mijn kinderen ziek werd, zat het er helemaal niet in.’ 
Mede daardoor moest ze ook haar studie Sociale Geogra-
fie staken. Het studentenleven heeft ze dan ook niet echt 
meegemaakt, Verbeet is daar niet rouwig om. ‘Ik kan totaal 
niet tegen sigarettenrook, daar word ik ontzettend ziek van. 
Een avond in de week uitgaan ging nog wel, maar ik vond 
het prima als ik een goede reden had om niet op stap te 
gaan.’ Uiteindelijk behaalde Verbeet een diploma met een 
avondstudie Nederlands, waarna ze geruime tijd voor de 
klas stond. Jaren later zette ze een carrièrespurt in, die haar 
tot in de Tweede Kamer bracht.
In het Haagse staat Verbeet bekend als de Voorzitter met 
de slappe lach. Humor in de Kamer vindt ze belangrijk. ‘Het 
parlement vervult een rol als ventiel van de samenleving. 
Grappen helpen bij het werk, omdat je even kunt ontladen.’ 
Ze lacht niet opzettelijk, maar wijt het aan haar karakter en 
Amsterdamse oorsprong. ‘Ik heb het hart op de tong. Af en 
toe word ik daar zelf een beetje moe van, omdat het eigen-

‘Als ik de Tweede Kamer in kijk, 
speelt er zich voor mijn ogen vaak 

een stripverhaal af.’ 
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Parkeren
Naast het debat over de mate van representativiteit van de 
Tweede Kamer speelt nog een discussie waar Verbeet zich 
druk over maakt. Ze vindt het met name zorgelijk dat onder-
werpen zo nu en dan worden ‘geparkeerd’. ‘Wij spreken in 
Nederland in het regeerakkoord af wat we gaan doen, maar 
ook dat we een paar jaar niet praten over zaken waar geen 
oplossing voor is. Neem nu de discussie over de hypoteek-
renteaftrek of de pensioenleeftijd. Iedere burger voelt volgens 
mij al jaren op zijn klompen aan dat daar een keer iets moet 
gebeuren. De politiek moet daarin een knoop doorhakken en 
de zaken niet voor zich uit schuiven.’ 
Toch toonden een aantal partijen met het vijfpartijenakkoord 
aan dat er snel gehandeld kan worden. ‘Los van de inhoud 
ben ik heel trots op wat de Kamer heeft laten zien met het 
begrotingsakkoord van 2013. Het was nog beter geweest als 
het een Kamerbreed akkoord was geweest, vanwege de zeg-
gingskracht richting de Europese Commissie.’

Een apart afscheid
Na zes jaar Voorzitterschap van de Tweede Kamer is het tijd 
voor andere zaken. Verbeet zet geen punt achter het Voorzit-
terschap omdat ze bang is niet herkozen te worden, ‘maar 
garanties heb je nooit’. Wanneer ze toch niet herkozen zou 
worden en weer het woord moet voeren voor de Partij van 

de Arbeid in de Tweede Kamer, zal dit zwaar vallen. ‘Ik heb 
als Voorzitter van de Tweede Kamer veel ondersteuning, dat 
valt dan weg. Je moet dan ook weer met de trein en de bus 
wat gewoon heel zwaar is. Als ik weer zou worden herkozen, 
kan ik die periode tot 2017 ook niet overzien en weet ik niet of 
ik het volhoud.’
Verbeet poogde in de zes jaar als Kamervoorzitter de kloof 
tussen burger en politiek kleiner te maken. Haar opvolger 
richt zich wellicht op een heel ander aspect ter verbetering 
van de parlementaire democratie. Verbeet zou het jammer 
vinden als dit gebeurt, maar is zelf nog niet klaar met het 
verkondigen van haar visie op de Nederlandse democratie. 
Via onder andere haar boek en lezingen gaat ze door met 
het uitdragen van haar boodschap, hetgeen ze nu ook als 
haar taak ziet. Ze ontvangt veel groepen uit de samenleving. 
Daarmee gaf de functie van Voorzitter haar persoonlijk de 
mogelijkheid om het gat tussen de Haagse kaasstolp en de 
burger te verkleinen. ‘Ik heb bereikt dat er de afgelopen jaren 
veel meer jonge mensen in de Kamer bezoeken. Ook heb ik 
een open dag gehouden voor mensen met een verstande-
lijke beperking, zoals jullie al zagen aan de sjaals. Bovendien 
ontvang ik bijvoorbeeld boeren, de zakenvrouw van het jaar 
en probeer ik nog meer groepen te betrekken, zodat mensen 
het gevoel krijgen dat het parlement van hen is: op zoek naar 
supporters voor de democratie.’ 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

TE KOOP: 

Nieuwe lichtgewicht Rugzakken 55 en 65 liter met 3 aparte laadruimtes 30 euro      

Lichtgewicht MUMMIE Slaapzakken extra lang –10 graden 25 euro 

Enkeldaks 2/3 pers. Koepeltenten vanaf 5 euro 

info: 077-3519642 of 06-27304465 

Malaria is een van de meest voorkomende en ernstige 
infectieziekten. Er is dringend behoefte aan een vaccin. 
In het Klinisch Malaria centrum van het UMc st radboud 
wordt een gecontroleerde malaria-infectie uitgevoerd bij 
gezonde vrijwilligers om de afweerreactie tegen malaria te 
onderzoeken en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van 
een vaccin. 
  
Doel: bij gezonde vrijwilligers bescherming opwekken 
door middel van injecties met malariaparasieten. 
  
schema:  
Onderzoeksperiode:  
• óf oktober 2012 t/m februari 2013: een periode van 3 
immunisaties met regelmatig korte controles gevolgd door 
een controleperiode na infectie met één tot tweemaal per 
dag korte controles. 
• óf oktober 2012 t/m juni 2013: een periode van 3 of 4 
immunisaties met regelmatig korte controles gevolgd door 
een controleperiode na infectie met één tot tweemaal per 
dag korte controles. 
  
Vergoeding: €1800,- of €2100,- 
  
Wij organiseren vrijblijvende informatieavonden. 
  
contact: 
Guido bastiaens, arts-onderzoeker: Tel 06-15399580 
Kijk ook op www.malariavaccin.nl of mail naar 
malariavaccin@mmb.umcn.nl 
  
Graag uw reactie vóór 1 september 2012.
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VAN mAGNETRoN-
mAALTijD ToT 
michELiNSTER
Ben je vaste klant bij de friettent en heb je een slijtspoor gemaakt richting het schap 

van de kant-en-klaarmaaltijden? De knullige koks onder ons worden door chefs 
van restaurants uit de Keizerstad bij de hand genomen. Met het serveren van 

deze speciaal ontworpen gerechten zit je gebakken.

Eenmaal moeders vleugels ontvlucht moet de nieuwbakken 
student zijn eigen boontjes doppen. De eerste week bieden 
de chinees, goedkope introbarbecues en diepvriespizza’s 
uitkomst. Als de afhaallijst feilloos kan worden opgedreund 
is het echter tijd om zelf de keuken te betreden. Elke dag 
aardappels bakken of koken uit een pakje is niet zo moeilijk, 
wel wat eenzijdig. Voor wiens smaakpapillen zijn afgestompt 
door het wekenlang nuttigen van weinig gevarieerd voedsel, 
is wat hulp meer dan welkom. 
ANS bezocht drie Nijmeegse chef-koks, vroeg hen om 
kooktips en liet ze voor hopeloze hapjesmakers originele en 
eenvoudige recepten van maximaal 10 euro bedenken. 

Vers en fruitig
Bij restaurant Popocatepetl, waar typisch Mexicaanse 
gerechten op de menukaart staan, is souschef Daan Plette 
druk bezig met de voorbereidingen voor het diner. In de 
Mexicaanse keuken worden uien en bonen veelvuldig 
gebruikt. Voor winderige typjes heeft hij een nuttige tip: 
‘Door komijn en kurkuma toe te voegen wordt de gasvor-
ming tegengegaan.’
In deze keuken worden pakjes verfoeid. ‘Kijk liever eens 
achterop de verpakking naar de ingrediënten en probeer 
het recept na te bootsen. Zo vermijd je de grote hoeveel-
heid zout die in de maaltijdmix zit.’ Voor een verrassende 
wending aan je maaltijd adviseert Plette het gebruik van 
fruit. ‘Dit kan niet alleen in salades, maar bijvoorbeeld ook bij 
witlof, waar appel en mandarijn heerlijk bij smaken. Met een 
handje amandelen maak je het helemaal af. De witlof moet 

je overigens niet bij de supermarkt kopen, groenten en fruit 
zijn daar veel minder vers dan je denkt’, aldus de chef.

Gezond grillen
Chef-kok Roy Hijmans runt in restaurant PleSant een inter-
nationale keuken. De kaart wisselt iedere maand en is aan-
gepast aan het seizoen. Hijmans geeft diverse aanwijzingen 
om gezond te koken. ‘Gril groenten in een grillpan of op een 
rooster in de oven, dan heb je geen boter of olie nodig. Pro-
beer ook eens te stomen. Hang een vergiet of mandje met 
bijvoorbeeld broccoli boven het kokend water in een pan en 
doe er een deksel op. Zo lossen de vitaminen en mineralen 
niet op in het kookvocht. Mocht je er toch voor kiezen om 
groenten in water te bereiden, zorg er dan voor dat het wa-
ter kookt voordat alles in de pan verdwijnt. Dan worden de 
voedingsstoffen als het ware opgesloten in de groente.’ 
Als je een dagje toch niet op de lijn let, konfijt je aardappels 
dan. Dit doe je door ze langdurig te laten garen in varkens-
vet, ofwel reuzel. ‘Leg het vet in een kookpan en laat het een 
temperatuur van 90 graden behouden. Met een thermome-
ter is dat eenvoudig te controleren. Sudder de aardappels in 
de reuzel tot ze gaar zijn.’
De chef-kok pleit voor verse producten die niet in het 
supermarktschap te vinden zijn. ‘Ga als je pasta maakt eens 
naar kaasboer De Wit in de Lange Hezelstraat en vraag om 
een smeltkaasje.’ Voor een simpele saus volstaat gehakt, 
tomaat, wat basilicum en mozzarella. Originele en goedkope 
ingrediënten moet je volgens Hijmans bij toko’s en Turkse 
groente- en fruitwinkeltjes kopen.
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- snijd de paksoi in reepjes en de geschilde wortelen in schuine 

plakken. blancheer ze: doe ze in een pan met kokend water, wacht 

tot het water weer kookt en giet af met een zeef. Hang de zeef 

direct in een bak met koud water en zet weg.

- zet een pan met 1 liter water op het vuur en doe hier het bouil-

lonblokje in. 

- snipper een sjalotje fijn en fruit deze met olie in een grote kookpan.

- Doe de risotto erbij en roer. zet het vuur laag, doe er een scheut 

wijn bij en wacht tot dit is opgenomen.

- Voeg een juslepel bouillon toe en roer goed zodat het niet aanbakt. 

als het vocht bijna is opgenomen, doe je er weer een lepel bouillon 

bij. blijf dat herhalen en vergeet niet regelmatig te roeren. De risotto 

is na ongeveer 30 minuten gaar.

- snipper de ui, controleer de kippendijen op botjes en snijd de kip 

in stukjes.

- fruit de ui in een ruime kookpan met boter. Voeg de kip toe, zorg 

dat deze niet kleurt en braad zo’n 5 minuten. 

- strooi de kerrie over de kip en roer. 

- zeef de bloem boven de pan en roer weer goed. Maak van dit 

mengsel een bol en laat even op zeer laag vuur garen. Als er vocht 

uit komt, roer dan en maak opnieuw een bol.

- Giet de melk bij de kippenbol en meng het goed. Voeg dan bouillon 

toe tot het een dikke saus wordt. snijd de prei in ringen, doe bij de 

kippenragout en laat op zeer laag vuur verder garen.

- bak de paksoi ongeveer 4 minuten in een koekenpan met olie. 

Strooi er naar smaak peper en zout over.

- breng een laagje water in een koekenpan aan de kook. Doe de 

geblancheerde wortel hierin, laat het opnieuw koken en giet gelijk af. 

Doe de wortel terug in de pan met een klont boter en roer even.

rEsTaUraNT HET saVErIJN
risotto met zelfgemaakte kippenragout, 
wortel en paksoi (4 personen)
bereidingstijd: ca. 75 minuten

Creatief met kruiden
De keuken bij Italiaans restaurant PIPS wordt bestierd door 
twee vrolijke chefs. Sylvia Hesseling en Ricardo van Wijhe 
vertellen trots dat ze verse, authentieke maaltijden klaar-
maken: ‘We gebruiken simpele ingrediënten en veel verse 
kruiden.’ Voor een snelle en gezonde studentenmaaltijd 
raadt het tweetal het gebruik van een wok aan. ‘Wok verse 
groenten een paar minuten op hoog vuur. Varieer met stuk-
jes kip of gehakt en serveer er rijst bij. Zo ben je snel klaar 
en het is nog lekker ook.’ 
Kruiden doen veel goeds, aldus de chefs. ‘Hak wat verse 
peterselie klein, dat is een heerlijke smaakmaker. Ook tijm 
gaat goed samen met vele soorten groenten.’ Van Wijhe 
zweert daarnaast bij tomaten uit blik. ‘Die zijn al ontveld 
en hebben veel meer smaak dan verse tomaten.’ Hesse-
ling vult aan: ‘Het is ook slim om altijd een pakje kookroom 
in huis te hebben. Daar kun je gemakkelijk een basissaus 
mee maken.’ Groenten kun je volgens de koks best uit de 
diepvriesschappen van de supermarkt halen. Die zijn han-
dig in gebruik en doen niet veel onder voor verse groenten 
wat betreft vitamines en smaak.

Gerijpte biefstuk
‘In restaurant Het Savarijn wordt gespeeld met ingredi-
enten die zijn geïnspireerd op het seizoen en het aanbod 
van de markt’, vertelt eigenaar Nic van Lokven. ‘Ga 
aan het eind van de middag naar de markt, dan valt er 
altijd te onderhandelen met de kooplui die hun waren 
liever voor een lagere prijs verkopen, dan het weg te 
moeten gooien.’ De vleesliefhebber met een beperkt 
budget koopt zijn rundvlees het beste in de supermarkt 
wanneer de tenminste houdbaar tot-datum bijna is 
overschreden en er een kortingssticker op de verpak-
king prijkt. Van Lokven legt uit dat het rund een week na 
die datum op zijn best is, mits het wordt bewaard in een 
koelkast die niet te vaak open gaat. ‘Vlees moet rijpen. 
Hoe ouder, hoe malser’.  
De eigenaar is groot fan van dragon. ‘Meng drie delen 
olie met een deel witte wijnazijn. Gebruik niet van die 
goedkope zure, maar koop er een van goede kwaliteit. 
Hak wat verse dragon, bieslook en kervel fijn en doe 
deze met wat zout en peper door de olie met azijn. Hier-
mee heb je een heerlijke, zelfgemaakte dressing.’  ANS
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- Verwarm de oven voor op 180 graden.
- Maak de scholfilet schoon door in het midden de graatjes 
eruit te halen. 
- Wrijf wat olijfolie op een plateau dat in de   
oven mag en leg de scholfilet erop. bestrooi deze met  
een beetje peper en zout en zet het geheel apart.
- snijd de courgette en aubergine in plakjes van een halve 
centimeter. Maak de paprika’s schoon, haal de kernen eruit 
en snijd ze in stukken van acht.
- Verwarm de grilpan en gril de groenten kort.  
- Haal de groenten uit de pan en leg ze op een plateau (weer 
ovenvast) dat je hebt ingevet met olie. strooi ook hier wat pe-
per en zout over en schuif de twee platen met vis en groenten 
in het midden van de oven, om ze er na acht minuten weer 
uit te halen. 
- bereid ondertussen de pesto: maal de lavas (of munt), 
amandelen, peper, zout en een scheutje olijfolie naar smaak 
fijn met een staafmixer.   
- Haal na acht minuten de vis en groenten uit de oven en leg 
alles mooi gepresenteerd op de bor-
den. Serveer er desgewenst couscous 
bij (volg de aanwijzingen op het pak).

Kijk voor een extra creatief studenten-

recept van Italiaans restaurant PIPS op 

ANS-online.nl

- Verwarm de oven voor op 200 graden.

- breng een pan met ruim water en een bouillonblokje aan de kook 

en kook hierin de rijst gaar volgens de aanwijzingen op het pak.

- snijd ondertussen een teentje knoflook, snipper een ui en bak 

deze samen in een pan tot ze glazig zien.

- Doe het gehakt bij de ui en knoflook. bak het gehakt rul en 

schep het overtollige vet af. 

- rasp de schil van een limoen en doe dit bij het gehakt. breng 

het gehakt op smaak met peper en zout. Strooi er eventueel een 

snufje komijn, paprikapoeder en/of oregano over, voor een extra 

Mexicaanse tint.

- Haal de pan van het vuur en voeg de maïs, zwarte bonen en drie 

in blokjes gesneden tomaten toe.

- als de rijst gaar is, giet je deze af. Voeg een knoflookteentje, sap 

en rasp van een nieuwe limoen, de helft van een gesnipperde ui en 

een half bosje koriander toe.

- Vet een ovenschaal in en maak laagjes zoals je ook bij een lasag-

ne doet: begin met de rijst, dan het gehaktmengsel en leg hier een 

tortilla op. Herhaal dit tot je schaal vol zit, eindig met een tortilla.

- zet de ovenschaal 15 minuten in het midden de oven.

- bereid vervolgens de salsa Mexicana, die je bij de schotel ser-

veert. Meng drie in blokjes gesneden tomaten met de laatste helft 

van het gesnipperde uitje, de rest van het bosje fijngesneden kori-

ander, het sap van de eerste limoen en een beetje peper en zout.

- Haal na 15 minuten de schaal uit de oven. Garneer met de salsa.

rEsTaUraNT pOpOcaTEpETl
Torre del mexico (4 personen)
bereidingstijd: ca. 45 minuten

rEsTaUraNT plEsaNT
scholfilet met gegrilde groenten en zelf-
gemaakte pesto (4 personen)
bereidingstijd: ca. 45 minuten
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 JesJit gill
 maakte voor Extrapool een SLIMTARRA-behang. Plak hem aan de muur van je nieuwe 

 studentenkamer  Kijk voor meer informatie over dit project op ANS-Online.nl.
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Uitkijkend naar daklozen, illegalen en verstotenen, rijdt 
ze van de ene uithoek van Nijmegen naar de andere. 
Wendy Broeren (40) werkt voor Project Buitenzorg, een 
initiatief dat tracht kwetsbare personen laagdrempelige  
huisartsenzorg te bieden. Haar aandeel hierin bestaat 
naast het verrichten van verpleegkundige handelingen, 
grotendeels uit het in kaart brengen van mensen die 
op straat. Na een signalering door de politie of een 
bezorgde burger, springt Broeren op haar fiets om 
poolshoogte te nemen.
Al voordat ze in Nijmegen aan de slag ging als sociaal-
verpleegkundige was Broeren gehard door het werk in 
een Haagse gevangenis en de Amsterdamse binnenstad.  
Ondanks deze werkervaring, kent ook Broeren angst. 
Met een voet op het bureau en een glimlach vertelt ze 
over een mysterieus telefoontje dat ze ontving: een jog-
ger had het vermoeden dat een zwerver zich in een bos 
bij Nijmegen zou schuilhouden. Omdat het zo’n groot 
gebied is, kreeg Broeren een gedetailleerde routebe-
schrijving om hem te lokaliseren: bij de achtste boom 
120 stappen naar links. ‘Ik kon hem niet vinden, tot ik 
geritsel in de bosjes hoorde’. In het bladerdek schar-
relde een verwarde man rond, op zoek naar kastanjes. 
Hij gaf al snel toe dakloos te zijn. In het dichte bos had 
de zwerver een diepe kuil gegraven om de winter te 
overleven. ‘Daar kreeg ik een heel naar gevoel van 
omdat ik teveel thrillers lees. Ik zag mezelf al in die kuil 
liggen met een gebroken been zonder te weten waar ik 
ben.’ Broeren telde daarom de gepasseerde bomen en 
prentte de ligging precies in haar geheugen. ‘Toen de 
winter aanbrak zocht ik de dakloze weer op omdat ik 

bang was dat hij zou doodvriezen.’ Broeren spoorde de 
man aan tot een doktersonderzoek. ‘Hieruit bleek dat 
de man een hersentumor had waardoor hij de bizarre 
keuze maakte om in het bos te wonen.’ 

Spin in het web
De belangrijkste taak van de sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige is het opsporen van hulpbehoevende 
daklozen. Ze is de ‘spin in het web’ en vormt zo de link 
tussen daklozen, huisartsen en andere hulpverlenende 
instanties. Veel zwervers kampen door het rauwe leven 
op straat met longproblemen of hart- en vaatziekten. 
‘Vreemd genoeg voelen haast alle daklozen zich kern-
gezond, waardoor ze medische hulp in eerste instantie 
niet nodig achten’, aldus Broeren. Ze zijn onverzekerd 
en staan niet ingeschreven bij een huisarts. Speciaal 
voor hen heeft Buitenzorg een laagdrempelig, gratis 
inloopspreekuur op touw gezet. Hierdoor komen deze 
huisartslozen alsnog aan de broodnodige primaire zorg. 
Broeren wil de mensen van de straat niet resocialiseren, 
maar laat hen begeleid zwerven. ‘Het streven om dak-
lozen van al hun problemen af te helpen, laat je al snel 
varen. Wanneer er een binnen slaapt, ben ik al blij.’ 

Zorg in de opvang
Op flink tempo fietst Broeren richting Het Kasteel, een 
dagopvang voor dak- en thuislozen. Ze overlegt hier 
met de artsen van Buitenzorg en kletst met de bezoe-
kers. ‘Die jongens waarderen het echt als ik naar hun 
verhalen luister.’ Voordat ze binnenstapt, complimenteert 
Broeren een thuisloze man die met een schoffel in de 

ZichT op 
ZoNDERLiNG

Iedere maand loopt ANS 
een dag mee in een 
wonderlijke wereld. Deze 
maand: een dag tussen 
de daklozen

mEELopERS

Waar de meeste Nijmegenaren met een grote boog om vieze mannen met dito 
winkelwagen heenlopen, gaat Wendy Broeren met ze in gesprek. Te fiets be-
zoekt ze de vagebonden van Nijmegen. ‘Die jongens waarderen het echt als 
ik naar hun verhalen luister.’



voortuin in de weer is en klopt ze een ander vriende-
lijk op de schouder. Binnenshuis wordt gemoedelijk 
gekaart en groezelige mannen slaan sloten koffie. Hun 
leeftijd is niet goed in te schatten door de levenswandel 
van de heren. Alcohol en het leven op straat eisen hun 
tol: veel daklozen hebben een gelooide huid en hun ge-
bitten zijn bruin en afgestompt. Elke tien seconden belt 
er iemand aan, de een om Broerens advies in te winnen 
over steunkousen, de ander om slechts naar het toilet te 
gaan. ‘Sorry, ik moet alleen even mijn ei leggen hier.’
Een benauwd hokje naast de voordeur doet dienst als 
spreekkamer. Hier heeft de inmiddels gepensioneerde 
huisarts Frans Peters zijn wekelijkse inloopuur voor ie-
dereen zonder huisarts. ‘Medicatie voor onverzekerden 
is niet te financieren, daardoor ben ik afhankelijk van 
wat wordt aangeleverd.’ In het opvangcentrum worden 
onder meer medicijnen verstrekt die zijn overgebleven 
van overleden patiënten. ‘Je krijgt vaak zoveel van het-
zelfde binnen, dat ik nu in mijn garage voor duizenden 
euro’s aan geneesmiddelen heb staan.’ 

Thuisloos onder dak
Broeren loopt de opvanghuizen regelmatig binnen. 
‘Het is belangrijk dat ze mijn kop kennen.’ Door binnen, 
maar vooral ook buiten geregeld met de daklozen te 
praten wekt ze het vertrouwen dat nodig is om de men-
sen in beeld te houden. Een tweede locatie waar Broe-
ren vaak komt is Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen 
(NuNN), dat tientallen jaren geleden werd opgezet door 
een groep krakers. ‘In het begin waren zij allemaal tot 
aan de tanden bewapend. Daar was de buurt natuurlijk 

niet zo blij mee’, vertelt een bewoner. Broeren loopt 
vrolijk naar binnen, een gesprek aangaan heeft ditmaal 
geen nut. Een man met een plat Haags accent meldt al 
meteen: ’Je kunt wel tegen me praten, maar ik luister 
muziek en ik zie alleen je lippen bewegen.’ Bob, een 
thuisloze die nu bijna twee jaar in het NuNN verblijft, 
praat wel graag met Broeren en vertelt over zijn leven 
op straat: ‘Ik sliep onder de Waalbrug, daar heb je 
een richel bovenaan van een halve meter waar je uit 
de wind kunt liggen. Een avond had ik iets teveel bier 
op en draaide ik me om in mijn slaap. Ik flikkerde zo 
vijftien meter naar beneden de Waal in.’
Vanwege het wekelijkse spreekuur dat Buitenzorg ook 
hier in het NuNN houdt, versperren een kinderbadje, 
kratten verf, speelgoed, kartonnen dozen en meer troep 
de weg. Het opslaghok is namelijk vrijgemaakt om te 
functioneren als behandelkamertje voor huisarts Peters. 
De dienstdoende arts moet ook hier werken op een 
paar vierkante meter, overvol met drie medicijnkasten, 
een stoel en een behandeltafel die tevens fungeert als 
bureau. Wanneer Broeren een praatje maakt met Peters 
wordt ze direct opgejaagd door een dakloze die aan 
de beurt is: ‘Schiet eens op. Ik heb wel een afspraak en 
moet mijn medicijnen.’ 
Broeren laat zich niet ontmoedigen door de troosteloos 
lijkende personen bij Het Kasteel en het NuNN, maar 
poogt juist de schakel te blijven die mensen uit deze 
situatie helpt. ‘Sommige daklozen waarmee ik werk 
hebben weinig toekomstperspectief. Ik denk dat je een 
zekere naïviteit moet bezitten om mijn werk vol te kun-
nen houden.’ ANS

ANS-Online.nl 
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Universitaire Studentenraad
Surfin’ uSr
Vele vriendengroepen van verschillende 
studentenorganisaties organiseren 
introductieweekenden. De USR zal dat 
dit jaar eveneens gaan doen! Loop jij de 
introductie en heb jij zin in een weekend 
met een cantus, een quiz, een zeven-
kamp en natuurlijk een ouderwets goed 
feest met de USR van afgelopen jaar? 
Meld je dan in de introductie aan voor 
het Surfin’ USR weekend!

Bindend StudieadvieS (BSa) 
Eerstejaarsstudenten opgelet! Jullie 
staan aan het begin van een nieuwe 
opleiding waarvoor jullie je vol gaan 
inzetten. Let er hierbij op dat je gedu-
rende het eerste collegejaar voldoende 
studiepunten behaalt om te voldoen 
aan de norm van een positief  BSA (tus-
sen de 39 en 42 ec). Alleen dan mag je 
namelijk je opleiding ook in het tweede 
jaar voortzetten. In maart zullen de 
voorlopige adviezen uitgebracht worden 
en in juli/augustus de definitieve advie-
zen.

JaarverSlag SSHn
Afgelopen collegejaar heeft 5 procent 
van de eerstejaars geen kameraanbod 
gehad, voordat de nieuwe lichting eer-
stejaars in juli 2011 binnenstroomde. 
De SSHN doet echter wat ze kan en is 
druk bezig om circa 1000 wooneenhe-
den extra te bouwen voor 2015, waar-
onder op de TPG-locatie (bij het station, 
gecombineerd met de nieuwbouw voor 
Doornroosje). De USR is blij met de 
inspanningen van de SSHN om alle eer-
stejaars zo snel mogelijk van een kamer 
te voorzien, maar houdt een vinger aan 
de pols wat betreft verruiming van het 
kameraanbod.

De Universitaire Studentenraad komt op 
voor de belangen van alle studenten aan 
de Radboud Universiteit. 
Mail ons: usr@student.ru.nl.

In vergaderingen met het college van bestuur en de Ondernemingsraad behan-
delt de USR de belangrijkste beleidsstukken en probeert de USR de student zo 
goed mogelijk te vertegenwoordigen. Vragen, opmerkingen of tips zijn altijd 
welkom. We zijn te bereiken via numedezeggenschap.nl.

Het collegejaar 2012-2013 staat op het punt van beginnen. Op 1 septem-
ber 2012 zal de USR daarom van samenstelling wisselen. Onze opvolgers 
doorlopen op het moment van schrijven verschillende inwerktrajecten en 
staan in de startblokken om komend collegejaar te knallen. Maar wat is en 
wat doet die USR nu precies, zul je je wellicht afvragen... De belangrijkste 
taken worden hieronder toegelicht.
De USR bestaat uit veertien leden, waarvan acht gekozen leden en zes koe-
pelvertegenwoordigers. De gekozen leden worden jaarlijks tijdens verkiezin-
gen in de derde week van mei gekozen. Zij zijn afkomstig van drie partijen: 
AKKUraatd (5 zetels), asap (2 zetels) en Siam (1 zetel). De zes koepelleden 
zijn afgevaardigden van zes verschillende overkoepelde organisaties waarbij 
vergelijkbare verenigingen zijn aangesloten. Naast het algemene studenten-
belang behartigen zijn vooral een specifiek deelbelang.
In samenspraak met het College van Bestuur (CvB), de Ondernemingsraad 
(OR) en veel verschillende beleidsmedewerkers leveren de veertien USR-
leden een bijdrage aan het beleid op onze universiteit. Het zo goed mogelijk 
behartigen van de belangen van alle studenten staat hierbij voorop. Immers, 
alleen studenten weten wat studenten willen.
Voor meer informatie over de USR en over de bezigheden van de USR, kijk 
op: numedezeggenschap.nl.

Wat doet de universitaire Studenten-
raad (uSr)?

(Advertentie)
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DE GRAADmETER
Twintig kebabzaken, talloze bijbaantjes en tien soorten glijmiddel. Om de keu-
zestress te reduceren treedt ANS elke maand op als keuringsdienst van studen-
tenwaren. Welke optie doet de graadmeter het hoogst uitslaan en wat kun je 
beter links laten liggen? Deze keer: fietsenmakers

Wat: rijwielhandel Willie Willemse
Waar: Willemsweg 43
Uitstraling: volks en gezellig
Resultaat: rollend de winkel uit

Naast alle kebabzaken, 
friettenten en Turkse 
fruitwinkels kent de Wil-
lemsweg ook een pitstop 
voor de lekrijder. Met 
zijn karige uitstraling valt 
de fietsenzaak met de 
uiterst inventieve naam 
Willie Willemse niet echt 
op tussen de versierde 

gevels en de bakken vol mediterrane 
groenten. Tijdens het binnenbren-
gen van een disfunctioneel rijwiel 
begroet een getatoeëerde man je 
vriendelijk vanachter de balie. De 
ietwat kale ruimte is versierd met 
foto’s van zijn kinderen. Terwijl je fiets 
op de Willemsweg verblijft, kan Willie 
geen vervangend vervoer bieden. 
Alle leenfietsen zijn gestolen. Het as-
sortiment in zijn zaak is niet groot, er 
worden hooguit fietsbanden en plak-
setjes verkocht. De ligging dicht bij 
het station maakt deze fietsenmaker 
een goed alternatief voor de afzetters 
aldaar. Willie plakt je band voor nog 
geen tientje en je tweewieler is een 
dag later al klaar.

Wat: Lekke Rens
Waar: Bijleveldsingel 163
Uitstraling: hobbyist met banden-
plakset
Resultaat: lucht in de banden

Wanneer je op zoek bent 
naar de werkplaats van 
Lekke Rens, staat je een 
lange speurtocht te wach-
ten. Er is geen rij splinter-
nieuwe fietsen noch een 
assortiment aan rijwielac-
cessoires te bekennen. 
Tussen de driewielers en 
de jengelende kinderen 

van de aangrenzende kinderopvang 
plakt paboscholier Rens op de stoep 
voor zijn studentenhuis banden. Hij 
repareert het kapotte rubber voor 
slechts 5 euro en vervangt het des-
gewenst voor 7,50 euro. Rens biedt 
geen service buiten de fietsband en 
koestert hierover ook geen enkele 
pretentie: ‘Ik ben dit alleen gaan 
doen omdat ik me kapot verveelde’. 
De amicale bandenplakker is druk 
bezig met het promoten van zijn zaak 
en draagt vol trots een Lekke Rens-
shirt. Met succes, de wanhopige 
lekrijder moet vanwege de drukte 
vier dagen wachttijd voor lief nemen. 
Een tweede bezoek aan Rens is dan 
voorlopig niet nodig.

Wat: rijwielhandel De Concurrent
Waar: Van Trieststraat 23
Uitstraling: ambachtelijk en profes-
sioneel
Resultaat: mobiel maar blut

Deze rijwielhandel bevindt 
zich al meer dan 25 jaar in 
een oud herenpand in Bot-
tendaal. De winkel is volge-
stouwd met allerlei prullaria 
voor op of aan je fiets, waar-
onder een kunstgrasmat 
voor een comfortabele zit 
op de bagagedrager en een 
parapluhouder die aan het 

stuur kan worden bevestigd. Je kunt er 
ook voor een prima prijs een tweede-
hands fiets kopen. Voor een opknap-
beurt moet je bij deze vriendelijke 
fietsoplapper een smak geld neerleg-
gen: het vervangen van een voorband 
kost 22 euro. Als je een Knaeck weet 
op te diepen uit je tas, krijg je 20 
procent korting. Het kost de reparateur 
slechts een dag om de mankementen 
te verhelpen. Je bent daarna lange tijd 
verzekerd van een stalen ros dat je 
niet in de steek laat.  
ANS

Kijk voor meer 
fietsenmakers op 
www.ANS-online.nl.

(Advertentie)
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‘DE wAAN VAN DE 
DAG REGEERT’ 

Ruim TwEE DEcENNiA GELEDEN SToND jo RiTZEN VooR BELANG-
rijke uitdagingen in het hogeronderwijsbeleid. GrOTE 
bEzUINIGINGEN MOEsTEN WOrDEN DOOrGEVOErD TErWIJl MassalE 
sTUDENTENprOTEsTEN DEzE plaNNEN prObEErDEN TE DWarsbO-
MEN. HOE KIJKT HIJ als OUD-MINIsTEr VaN ONDErWIJs aaN TEGEN DE 
HUIDIGE, VErGElIJKbarE sITUaTIE IN HOGErONDErWIJslaND?



Tekst: Eline Huisman / Foto’s: Joeri Pisart Interview Jo Ritzen
P. 23

‘Op onderwijs kan best nog flink bezuinigd worden’. Onder 
deze provocerende kop verscheen begin 1989 een opinie-
stuk van sociaaldemocraat Jo Ritzen (66). Een half jaar later 
werd hij minister van Onderwijs en Wetenschappen voor 
de PvdA in het derde kabinet Lubbers. Acht jaren minister-
schap, gekenmerkt door grote bezuinigingen op het hoger 
onderwijs en even zo grote studentenprotesten brak aan. De 
ov-jaarkaart zag het levenslicht, er werd gekort op de basis-
beurs en studenten moesten sneller afstuderen: de parallellen 
met de hedendaagse ontwikkelingen in hogeronderwijsland 
zijn duidelijk. Als verantwoordelijke voor het hoger onder-
wijs kreeg staatssecretaris Halbe Zijlstra eveneens te maken 
met het doorvoeren van grote bezuinigingsmaatregelen en 
boze studenten op het Malieveld. De geschiedenis herhaalt 
zich. Althans, zo lijkt het op het eerste gezicht. ‘De huidige 
ontwikkelingen in het hoger onderwijs zijn een keerpunt in 
de Nederlandse politieke geschiedenis, zoiets is nooit eerder 
voorgekomen’, stelt Ritzen. ‘Ik vind Zijlstra een ontzettend 
aardige kerel en ik vind ook dat hij goede ideeën heeft, maar 
hij heeft deze niet vertaald naar een langetermijnvisie. Hoger 
onderwijs moet centraal staan in onze samenleving.’
Als oud-minister en voormalig collegevoorzitter aan de 
Universiteit Maastricht, waar hij vorig jaar afscheid nam, kent 
Ritzen het klappen van de zweep. Hij bracht diverse publica-
ties uit over de positie en toekomst van het hoger onderwijs, 
de meest recente ligt in boekvorm klaar op de tuintafel bij zijn 
woning in het Limburgse Bunde. De onophoudelijke stroom 
zijwegen die hij tijdens het gesprek bewandelt getuigen van 
de bevlogenheid die deze man nog altijd kenmerkt. ‘Het zijn 
de hoger opgeleiden, die de banen van de toekomst maken. 
Het belang van die zogeheten kenniseconomie moet echter 
nog doordringen in de hoofden van de beleidsmakers.’

Politieke hobby’s 
‘Het hoger onderwijs in Nederland, en eigenlijk in heel Euro-
pa, heeft nog sterk de karaktertrekken van het eliteonderwijs 
van voor de oorlog. Een samenleving waarin 50 procent van 
de jongeren hieraan deelneemt is nog ver weg. Hoger on-
derwijs is de belangrijkste motor van de maatschappij, maar 
de noodzaak tot investeren in onderwijs wordt ten onrechte 
nog steeds niet serieus genomen’, reflecteert Ritzen op de 
huidige stand van zaken in het hoger onderwijs. Volgens hem 
staat dit op een belangrijk moment van ingrijpende verande-
ringen. ‘In Europa bestaat een geweldig probleem in termen 
van de schuldenberg. We zijn ons er van bewust dat je daar 
alleen vanaf komt door zo duurzaam mogelijk te groeien. 
Hoger onderwijs is daarvoor van cruciaal belang. Het huidige 
internationale groeipact gaat over wegen, landingsbanen en 
nieuwe havens, terwijl het over hoger onderwijs zou moeten 
gaan. Dat is te bizar voor woorden.’ Waarom is er zo weinig 
bereidheid tot investeren in hoger onderwijs? Volgens Ritzen 
ligt de belangrijkste oorzaak in het instabiele politieke land-
schap. ‘Onderwijsbeleid is afhankelijk van de verkiezingscy-
clus. Elke twee jaar hebben we weer een nieuw kabinet met 
andere ideeën die vervolgens worden getorpedeerd, dat is 
rampzalig. De politiek in Nederland is bovendien verruwd. 

De SP, die per definitie ergens tegen is, lijkt de oppositie te 
hebben verlamd. Een langetermijnbeleid komt niet van de 
grond, omdat er geen brede overeenstemming wordt bereikt. 
Het onderwijs wordt helemaal tureluurs van alle hobby’s – 
want dat zijn veel van die ideeën echt - die sterk zijn geba-
seerd op privéwaarnemingen van politici.’
Die focus op specifieke gebeurtenissen resulteert volgens 
Ritzen in een gebrekkig onderwijsbeleid. ‘Het debat in de 
Kamer wordt gevoerd vanuit de eigen ervaringen en op basis 
van incidentele voorvallen. De waan van de dag regeert in 
hogeronderwijsbeleid. Dat is uiterst zorgelijk voor een sector 
die zo afhankelijk is van de Rijksoverheid. Het is me in mijn tijd 
als minister vaak overkomen dat ik briefjes stuurde naar leden 
van de Kamer met de boodschap dat we niet met individuele 
gevallen moeten gaan rekenen. Het gaat om het onderwijs als 
geheel.’ Als voormalig politicus lijkt hij weinig vertrouwen te 
hebben in de huidige Kamerleden. ‘Ik ben de afgelopen jaren 
nogal teleurgesteld geraakt in de Tweede Kamer. Parlementa-
riërs zijn nauwelijks nog geïnteresseerd in achtergronden van 
de kwesties die spelen. Dat is het gevolg van het idee dat je de 
kiezer aan je moet binden, die is geïnteresseerd in vandaag.’ 
Een duidelijk voorbeeld hiervan ziet Ritzen in de problema-
tiek rondom de hbo-diploma’s Journalistiek. ‘De kiezer wil 
graag dat er behoorlijk wordt uitgehaald als een school ten 
onrechte diploma’s geeft, dat vindt zelfs de gemiddelde 
NRC-lezer fantastisch. Op zich is het prima hier debat over te 
voeren, maar men gaat vervolgens meteen allerlei wetgeving 
aanpassen. Daar wordt het hoger onderwijs horendol van.’ In 
die wetgeving is de samenwerking tussen onderwijsleiding 
en politiek vaak nauwelijks aanwezig, wat de praktijk niet ten 
goede komt. ‘Je kunt niet van parlementariërs verwachten dat 
ze echt ter zake deskundig zijn, maar ze kunnen zich in elk 
geval beter door experts laten leiden. Dan zou men ook weten 
dat bijdragen aan onderwijs, gelijke kansen en economische 
groei samengaan in plaats van ten koste van elkaar.’

Sterke vuist
Hogeronderwijsinstellingen moeten volgens Ritzen een 
sterke vuist maken tegen de overheid, iets wat de Vereniging 
van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) 
tot op heden niet is gelukt. Om de waan van de dag te 
doorbreken pleit hij voor een pact tussen de instellingen, 
stakeholders in het hoger onderwijs en de politiek, waarbij 
hoger onderwijs centraal wordt gesteld in de samenleving. 
Universiteiten moeten beter begrijpen en aansluiten op 
wat de arbeidsmarkt van afgestudeerde studenten vraagt, 
onder meer door afgestudeerden naar relevante en minder 
relevante aspecten van hun studie te vragen. Ritzen stelt dat 
universiteiten de autonomie moeten krijgen en gebruiken om 
studies waarbij studenten geen maatschappelijk relevante 
vaardigheden krijgen aangeleerd, kritisch te evalueren en zo 
nodig af te schaffen. ‘Een bachelor Rechten is bijvoorbeeld 
de grootste onzin die men zich kan voorstellen. Het gaat 
over het leren van rechtboeken, dat is echt iets voor het hbo. 
Universitair onderwijs gaat over kritische reflectie: waarom 
is het een rechtvaardig en het ander niet? Rechtenstudenten 

‘DE wAAN VAN DE 
DAG REGEERT’ 
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zouden een goede basis moeten krijgen in bijvoorbeeld Filoso-
fie, Psychologie en Sociologie om te weten hoe de samenleving 
in elkaar zit. De samenleving heeft geen behoefte aan rechters 
die alleen het wetboek uit hun kop hebben geleerd, maar aan 
rechters die weten hoe het wetboek moet worden gehanteerd 
in de maatschappelijke praktijk. Dan kan een bachelor Rechten 
makkelijk vervangen worden door een bachelor van een univer-
sity college.’
Betekent een betere aansluiting op de arbeidsmarkt ook een 
studentenstop op studies met een minder groot arbeidsmarkt-
perspectief? ‘Ik ben groot voorstander van het beperken van 
studentenaantallen bij studies zoals Psychologie. In dat opzicht is 
ook Zijlstra’s voorstel om per studie een bijsluiter met arbeids-
perspectieven verplicht te stellen interessant.’

Besturen is pijn doen
Ritzen erkent dat een dergelijke kritische beschouwing van 
het eigen onderwijs door universiteiten moeilijk is. Het afschaf-
fen van studies die geen nuttige vaardigheden opleveren in de 
samenleving kan volgens hem goed zijn voor studenten, maar 
is tegelijkertijd pijnlijk voor het personeel. ‘Besturen zonder 
pijnlijke maatregelen te nemen bestaat gewoon niet.’
Het gebrek aan moed voor het nemen van impopulaire besluiten 
is volgens Ritzen eveneens een verklaring voor het feit dat, 
ondanks het duidelijke belang van onderwijs, hier niet in wordt 
geïnvesteerd. ‘In mijn tijd als minister was dat al het geval. Terwijl 
bijna een miljoen mensen gebruik maakten van een WAO-
regeling moest er op onderwijs worden bezuinigd. Dat over 
twintig jaar mensen wat dommer zijn geworden, zou toch op dat 
moment geen pijn doen. Hetzelfde gebeurt nu met de hypo-
theekrenteaftrek: er zijn enorme verdiensten mee gemaakt in de 
bouwwereld doordat men de huizenprijzen weer iets omhoog 
kon gooien. Er wordt echter puur uit electoraal gewin waarom 
daaraan wordt vastgehouden, iedereen weet dat die al tien jaar 
geleden had moeten worden afgeschaft.’
Naast investering in onderwijs ziet Ritzen eveneens een belangrij-
ke mogelijkheid in het zogenaamde blended learning, een com-
binatie van de gebruikelijke fysieke colleges en distance learning 
via internet. Universiteiten als Harvard en Stanford bieden reeds 
online cursussen aan waar mensen uit de hele wereld aan deel 
kunnen nemen en daarnaast met elkaar kunnen communiceren. 
Met de financiële voordelen die internetcolleges opleveren, kun-
nen universiteiten tegelijkertijd inzetten op meer direct contact in 
kleine werkgroepen. ‘Ik ben voorstander van deze mengvorm, 
blended learning, zodat je zowel lokale als internationale com-
muniteit hebt. Dan krijg je een onderwijservaring die veel breder 
is met meer interactie tussen student en docent.’

Waar staat de oud-minister en tevens voormalig collegevoorzit-
ter zelf als het gaat om onderwijsbeleid? ‘D66 spreekt mij politiek 
gezien wel aan. Zij houden zich aan de rechte lijn: “we investeren 
in onderwijs”. Ik vind het jammer dat mijn partij dat niet syste-
matisch doet. De SP heeft het idee van investeren helemaal laten 
varen, waarom je daar op zou stemmen begrijp ik sowieso niet. 
Hun behoudzucht is schieten in je eigen voet. Electoraal gewin 
lijkt voor de meeste partijen, zelfs de mijne, belangrijker dan ver-
standig hogeronderwijsbeleid.’ ANS



Daar stond ik. Een klein jongetje in een kakkineus beige 
kostuum, de haren strak naar achteren. Ik grijnsde zo 
breed dat mijn onderkaak kraakte en stralend overzag 
ik de grote, volle zaal. Ik had mijn droom verwezenlijkt: 
met een glansrijke pestkop-vertolking de eindmusical van 
groep 8 tot een succesvol einde brengen. al zingend, 
al plagend, al schreeuwend was ik, in mijn eigen kleine 
fantasiewereld, uitgegroeid tot de onbetwiste ster van de 
show. Ik wierp een vluchtige blik over mijn linkerschouder 
en zag de andere kinderen bezweet en vermoeid vanach-
ter de coulissen tevoorschijn komen. alhoewel ik een van 
de kleinere leerlingen was, leek de rest plots ontzettend 
nietig. Ìk had de hoofdrol, ìk had de grootste dromen en 
mooiste toekomstbeelden, en, ik was verreweg de slim-
ste. bovendien zat enkel mijn haar altijd goed. 

Langzaamaan vormde ons klasje een lange, slungelige 
lijn en op mijn teken bogen we allemaal diep voor ons 
overweldigde publiek. Simpele gezichten in de duister-
nis, oorverdovend applaus. Ik waande me intens veilig 
tussen mijn jarenlange gelegenheidsvrienden. Van 
Marloes, het arrogante meisje dat iedere dag naar urine 
stonk, tot Bulstronk, het stevige meisje dat op haar 
tweede al lesbisch was. Ik glunderde. Niet alleen omdat 
ik had gevlamd, maar voornamelijk omdat dit het einde 
was. Ik kon eindelijk dat kutdorp en al haar achterlijke 
inwoners achter me laten. Want ook ik had ondertussen 
door dat ik niet deugde, dat dit gat te klein was voor 
mijn persoonlijke problemen. Dansende jongens die 
met barbies spelen horen niet thuis tussen kakkende 
koeien en kakelende kippen. Ik zou liegen als ik zeg dat 
ik dit toen al begreep, maar het onbestemde ‘ik-ben-
anders-gevoel’ zat er al flink in geramd. Dorpelingen die 
me voor meisje uitmaakten, het toen nog betekenisloze 
woord ‘homo’, mijn onhandige omgang met jongens. 
Het waren zaken die ik niet zag en niet begreep, maar 
des te beter voelde. Ik waande me een buitenaards 
wezen, een stiekem genie dat door niemand op waarde 
werd geschat. En dat vrat aan me, zonder dat ik daar 
erg in had. Dus juichte en schreeuwde ik. Daar, op dat 
podium, tussen die simpele boerenkinkels. 

En toch had ik nergens anders kind willen zijn. Het plat-
teland heeft me gevormd tot de instabiele, melancholieke 
en alcoholverslaafde jongeman die ik nu ben. Echt, daar-
voor niets dan lof. De Brabantse jungle viel me misschien 
zwaar, het heeft me wel doordrenkt met een gezonde 
overdosis aan eerlijkheid, authenticiteit en mededogen. 
Daarom wil ik alle inwoners van MK ha(r)telijk bedanken. 
Ze waren dom, hard en onwetend, maar ze gaven me 
uiteindelijk wèl iets om op neer te kijken. 

DIARIUM VAN EEN 
DORPSHOMO

Interview Jo Ritzen
P. 24



In deze rubriek staat 
iedere maand een ander 
issue centraal, waarover 
de meningen sterk zijn 
verdeeld. Deze maand: 
studiekeuzegesprek-
ken met een bindend 
karakter

Ruim 35 procent van de studenten heeft na een jaar het gevoel voor de verkeerde universitaire 
studie te hebben gekozen. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Studiekeuze123, waarin alle 
grote hogeronderwijsorganisaties zijn vertegenwoordigd. Om dit percentage te verlagen gaan 
universiteiten steeds vaker het gesprek aan met aankomende studenten om vast te stellen of 
zij op hun plek zijn bij de betreffende opleiding. De zogeheten studiekeuzegesprekken moe-
ten er voor zorgen dat potentiële probleemgevallen wegblijven en dat enkel gemotiveerde 
studenten aan de opleiding beginnen. In het onderzoeksrapport Studiekeuzegesprekken: op 
zoek naar maatwerk wordt geconcludeerd dat het aangaan van een dialoog een positief effect 
heeft op de studievoortgang van toekomstige bachelorstudenten. Genoeg reden voor onder 
andere de RU om dit jaar nog te starten met de methode waarbij de scholier na afloop van het 
gesprek een positief of negatief advies krijgt. 
Deze gesprekken zijn echter niet bindend van aard, waardoor het nog steeds mogelijk is 
dat scholieren in groten getale aan een verkeerde studie beginnen. Het advies kan immers 
gemakkelijk worden weggewuifd, waarmee het probleem van legio uitvallende studenten 
niet wordt opgelost. Door de honderden aanmeldingen bij studies als Rechten en Psychologie 
worden universiteiten er toe gezet het heft in eigen handen te nemen en de gesprekken een 
bindend karakter geven. Moet de universiteit het recht krijgen toekomstige studenten af te 
wijzen na  het voeren van een dergelijk gesprek?

SELEcTiE DooR
hET wooRD

hET iSSuE

DE STELLiNG VAN DEZE mAAND: sTUDIEKEUzEGEsprEKKEN MET EEN bINDEND KaraKTEr 
MOETEN laNDElIJK EN UNIVErsITEITsbrEED WOrDEN INGEVOErD  

Het issue Tekst: Rik van Hulst/ Illustratie: Alex Kup
P. 26

Frans Stegers, secretaris van de decanenkring 
havo/vwo Nijmegen en omstreken
‘Het is een goede zaak dat steeds meer universiteiten en 
hogescholen studiekeuzegesprekken voeren. Ondanks 
de verplichte loopbaanoriëntatie en begeleidingsac-
tiviteiten op middelbare scholen bereiden scholieren 
zich veelal niet goed genoeg voor op hun toekomstige 
studie. Door in gesprek te gaan met leerlingen dwing je 
ze beter na te denken over hun studiekeuze en kun je 
voorkomen dat ze verkeerd kiezen. Scholieren die met 
dergelijke selectiemethoden in aanraking zijn gekomen, 
reageren hier in het algemeen positief op.
‘Het is echter belangrijk dat een vwo-diploma nog 
steeds maatgevend is en als garantie dient om toege-
laten te worden tot een universiteit. Daarbij kan een 
gesprek met bijvoorbeeld een studieadviseur plaats-
vinden, maar dit mag geen doorslaggevende rol spelen. 
Wanneer dit wel zo zou zijn, wordt het havo- of vwo-
diploma een nietszeggend stukje papier. 
‘Daarnaast acht ik het een goede zaak dat er naast 
gesprekken meerdere middelen worden gebruikt om 
scholieren aan de juiste studie te helpen. Zo raden mid-
delbare scholen hun leerlingen steeds vaker aan een 
portfolio te verzamelen dat betrekking heeft op activitei-
ten omtrent hun studiekeuze. Dit zal er toe bijdragen dat 
leerlingen minder vaak een misstap maken.’ 

Marcel Canoy, hoogleraar Zorgeconomie aan de 
Universiteit van Tilburg
‘Het selecteren van studenten is te vergelijken met het 
selecteren van werknemers. Wie een baan wil bemach-
tigen zorgt voor een solide cv en  bereidt zich goed 
voor op een gesprek. Waarom zou dit voor een studie 
anders zijn? Het hoeft niet zo te zijn dat de werkgever, 
in dit geval de universiteit, het volledige risico op zich 
neemt. Een totaal mislukt interview zou moeten leiden 
tot een afwijzing. 
‘Dit zou echter niet het enige criterium moeten zijn, met 
een stevig cv kan een minder goed verlopen sollicitatie 
door de vingers worden gezien of aanleiding geven tot 
een vervolggesprek. Op basis van slechts een gesprek 
kan geen volledig oordeel worden geveld over de 
kwaliteiten en motivatie van de persoon. Daarom is een 
combinatie van meerdere methoden wenselijk.
‘Daarnaast moet het havo- of vwo-diploma geen ga-
rantie zijn voor een toelating op de vervolgopleiding 
omdat in het verleden regelmatig is gebleken dat hier 
problemen mee zijn. Het is aan de universiteiten hoe zij 
hun studenten selecteren. Dit betekent dat een studie-
keuzegesprek met een bindend karakter niet gedwon-
gen landelijk moet worden ingevoerd. De keuze voor of 
tegen de studiekeuzegesprekken moet bij de universi-
teit zelf liggen.’
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NEGENTIEN NEDErlaNDsE UNIVErsITEITEN 
EN HOGEscHOlEN DeDen mee aan het 
programma stuDiekeuzegesprekken: 
wat werkt?, WaarIN 28 prOEVEN WErDEN 
UITGEVOErD MET sTUDIEKEUzEGEsprEKKEN.

VOOrHEEN MOcHTEN OplEIDINGEN MET 
EEN NUMErUs fIxUs slEcHTs 50 prOcENT 
VaN HUN sElEcTIE DEcENTraal DOEN, 
met ingang Van komenD stuDieJaar 
worDt Dit percentage losgelaten. 

VaN DE rUIM 35 prOcENT EErsTEJaars DIE 
HET GEVOEl HEbbEN Op DE VErKEErDE 
plEK TE zIJN bElaND, KIEsT MEEr DaN 25 
prOcENT EEN aNDErE VErVOlGsTUDIE. 
een tiende geeft er helemaal de brui 
aan en stopt met stuDeren.

Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interste-
delijk Studenten Overleg (ISO)  
‘Allereerst moet het hoger onderwijs toegankelijk zijn 
voor iedereen die daar de intellectuele capaciteiten voor 
heeft. Het volgen van een vwo-opleiding geeft toegang 
tot het WO, het heet niet voor niets ‘voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs’. Wanneer er wordt gekozen om 
decentrale selectie en studiekeuzegesprekken met een 
bindend karakter toe te passen kun je de vraag stellen 
of dit onderwijssysteem nog wel relevant is en het niet 
anders moet worden ingericht.
‘Voor het invoeren van een numerus fixus bij opleidingen 
met veel aanmeldingen valt veel te zeggen, want de kwa-
liteit moet ten alle tijden gegarandeerd blijven. Dit moet 
echter niet ten koste gaan van de keuzevrijheid van de 
student. Bovendien is een nadeel van dit soort selectie-
methoden dat universiteiten de beste studenten kunnen 
selecteren, terwijl zij ook de plicht hebben mensen op te 
leiden die niet alleen maar negens en tienen scoren.
‘Wanneer universiteiten er in de toekomst toch voor 
kiezen om gesprekken met een bindend karakter in te 
voeren is het belangrijk dat er duidelijke selectiecriteria 
worden geformuleerd. Nu is dat nog onduidelijk. Belang-
rijk is dat eventuele invoering niet de toegang tot het ho-
ger onderwijs blokkeert. Dit moet duidelijk zijn voordat 
een dergelijke methode wordt gehanteerd.’ ANS
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rEIKT HET lEVEN VaN DE NIJMEEGsE sTUDENT VErDEr DaN 
cOllEGEzaal EN bED? aNs NEEMT DE EErsTE DE bEsTE bUs, 
brENGT DE raDbOUDIaaN IN bEElD EN TEsT zIJN VaKKENNIs. 
deze maand: halte KweKerijweg.

Wie uitstapt bij bushalte Kwekerijweg, in de schaduw van het 
Erasmusgebouw, heeft direct zicht op zwetende, rennende 
en klauterende sportievelingen. Achter het Gymnasion strekt 
zich het sportveld uit, waar diverse studentensportverenigin-
gen hun kunsten beoefenen. Op een verder verlaten veldje 
trappen acht jongens lachend een balletje. Het blijkt hier om 
het vierde mannenteam van FC Kunde te gaan. Aan de rand 
van het veld slaat Dennis (22), vice-aanvoerder en student 
Communicatiewetenschap, het schouwspel gade. ‘Vanavond 
vieren we het kampioenschap van afgelopen seizoen’, vertelt 
hij vol trots. Het gaat echter niet om een zwaarbevochten 
overwinning in de zesde klasse reserve, waarin het team 
uitkomt, maar om de meeste meters in de jaarlijkse bier-
metercompetitie van de vereniging. Dit typeert het team, 
dat meer meters maakt in de kroeg dan op het veld. Student 
Moleculaire Levenswetenschappen Koen (23), verdediger en 
trainer, vertelt: ‘In de eerste seizoenshelft wisten we slechts 
twee wedstrijden te winnen. Na de winterstop zijn we 4-2-3-1 
gaan spelen en wonnen we opeens alles.’ De jongens spreken 
niet voor niets van de ‘wederopstanding van Kunde 4’.
Na afloop komen de heren op het terras van het Sportcafé 

bijeen voordat ze, zoals gebruikelijk, naar stamcafé De Fuik 
togen. Eenmaal aan het pils worden verhalen over de culthel-
den van de club opgerakeld. Zo weet middenvelder Jurri ‘the 
sniper’ (27), afgestudeerd biomedisch wetenschapper, ook 
buiten het veld te scoren. Hij valt echter in het niet bij feno-
meen ‘Barry Batsma’. Student Biomedische Wetenschappen 
en laatste man Tim (22) legt uit: ‘Het mooie aan Barry is dat hij 
je binnen een halve minuut aflost als je met een lelijke vrouw 
staat te praten. Helaas doet hij dit ook bij de leukere meisjes.’ 
‘Hij speelt nog niet eens officieel bij Kunde, maar is nu al vast-
geroest in de clubgeschiedenis’, vult rechtshalf Arnout (22), 
student Politicologie, aan. Deze eeuwige roem vergaarde 
Batsma tijdens het laatste toernooi, waar hij eenmalig met 
Kunde meebalde. Gijs (21), linksback en student Biomedi-
sche Wetenschappen: ‘Tijdens een belangrijke wedstrijd 
scoorde een van de speelsters van Dames 1 een doelpunt. 
Barry had haar die nacht nog een kwaliteitsinjectie gegeven.’
Het is afwachten hoe het team zal presteren bij de kennis-
vragen. Voor komend seizoen ligt de lat in ieder geval hoog. 
Koen: ‘Prolongatie van de biermetercompetitietitel moet 
mogelijk zijn.’ ans 
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kennisVragen

Tegen wie speelde Nederland in de kwartfinale van 
het EK 1988?
Dennis: ‘Jurri, jij moet dit weten. Jij was op dat moment al tien, 
toen zat je al achter de chickies aan.’
Koen: ‘Hadden ze toen al kwartfinales?’ 
Tim: ‘Laten we maar Engeland zeggen.’
Dennis: ‘Als het fout is, tiefen we je in elkaar.’

Het team zwalkt stuurloos de afgrond in. Koen had zijn invloed 
als coach moeten aanwenden. Zijn antwoord kwam het dichtste 
bij, in 1988 waren kwartfinales overbodig, er waren immers 
maar acht kandidaten op het EK. Het eerste breintje blijft uit, 
het door Dennis beloofde pak slaag gelukkig ook.

Welke speler van het Nederlands elftal heeft volgens 
de Nederlandse bevolking de knapste partner?
Tim: ‘Volgens gay.nl was Afellay de lekkerste.’
Arnout: ‘Inderdaad, dat stond ook in de Gaykrant. Hij is het 
snoepje van Oranje.’
Dennis: ‘Kijk, bij Kunde kunnen homo’s wel uit de kast komen.’ 
Gijs: ‘Ik weet zeker dat het de vriendin van Van der Wiel is.’

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt Gregory inderdaad 
de grootste bofkont te zijn. Zijn Maxine laat gerenommeerde 
voetbalvrouwen als Sylvie en Yolanthe haar sexual hielen zien. 
Het team kopt het eerste breintje binnen.

Wat bedoelen ze in Den Haag met een beschuitstuiter?
Arnout: ‘Haarlems publiek dat stuitert en met beschuit gooit?’
Koen: ‘Ik denk dat ze hiermee een slechte scheidsrechter be-
doelen. Na het eten van beschuit kun je immers niet fluiten.’

Klopt als een bus?

Het stereotype van de onwetende voetballer wordt door de 

heren van Kunde bevestigd. Zelfs een typische voetbalvraag 

over het glorieuze jaar ’88 stuit op onkunde. Met twee breintjes 

word je geen kampioen, dat hebben de mannen zelf ook door. 

Vanaf nu zal het vizier weer op de biermetercompetitie worden 

gericht.

Hoewel Koen goed doordenkt, redeneren de mannen teveel 
binnen het voetbalgenre. Een beschuitstuiter is een bal die je 
niet rolt maar rult. De Haagse gehaktbal gaat volledig aan de 
voetballers voorbij.

Welke sport beoefende Karl-Heinz Kunde?
Dennis: ‘Dat klinkt alsof hij een Duitser is. Waar zijn Duit-
sers goed in?’
Koen: ‘Ik denk schansspringen. We kunnen ook veilig 
voor skiën gaan?’
Tim: ‘Inderdaad, als je kunt schansspringen kun je vast 
ook wel skiën.’

Met deze behoudende speelstijl boekt het team geen resul-
taat. Karl-Heinz Kunde droeg in 1966 vijf dagen lang de gele 
trui in de Tour de France. Hij sjeesde dus wel van bergen af, 
maar helaas voor de heren van het Vierde niet op ski’s. 

Hoe heet de jeugdmascotte van N.E.C.?
Dennis: ‘Dat is Bikkel. Ik weet alles van N.E.C.. Ik was ooit 
VIP’je van de week, die dag mocht ik ook met Patrick Pothui-
zen op de foto.’
Arnout: ‘Je lijkt wel een beetje op hem. Dezelfde bierbuik.’ 
Gijs: ‘Toen waren voetballers nog gewone mensen.’ 
Dennis: ‘Patje Potje is mijn held.’

Zijn ontmoeting met de grootste gelekaartenpakker van Ne-
derland heeft diepe indruk gemaakt op Dennis. Ook de naam 
van de mascotte staat in zijn geheugen gegrift en levert op de 
valreep een tweede breintje op.

Beeldend vermogen

Dennis komt met het idee om de billen van de teamleden 
bloot te stellen aan de bal. Aarzelend stemmen de mannen in. 

‘Op voorwaarde dat ik mag schieten’, aldus Arnout.

Hoewel de broekjes netjes aanblijven, wordt op de foto een 

knap staaltje voetbalhumor gepresenteerd. Zeven achterwerken 

plus een angstig hoofd zijn drie cameraatjes waard.
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opLoSSiNG cRypTo juNi 
HorIZonTaal: 1. DIErENacTIVIsT, 7. aNTI, 9. HONGEr-
sTaKING, 11. lENTE, 13. braNDsMa, 17. bErGEN, 18. 
DEMONsTraTIE, 22. VErplaaTs, 25. VOET, 26. slUW, 27. 
GEUzENNaaM, 28. KNOKplOEG, 29. fUsIllErEN.
VerTIcaal: 1. DIssIDENT, 2. aaNslaG, 3. spION, 4. 
sTasI, 5. KraKEN, 6. TUINIErEN, 8. VEGETarIEr, 10. rE-
VOlUTIE, 12. MOlOTOVcOcTaIl, 14. ONDErGrONDsE, 
15. prOTEsT, 16. fEEsT, 19. WEErsTaND, 20. DWars, 
21. rEllEN, 23. pOrNO, 24. HOEKEN.

wiNNAAR
Winnaar van de vorige crypto is anne-will van hulst. Wil jij 
twee keer toegang tot het berllijns Ontbijt buffet op zondag in 
The fuzz winnen? stuur je oplossing van de aNs-crypto voor 18 
september onder vermelding van naam, adres en bank-/giro-
nummer naar de redactie of naar redactie@ans-online.nl. 

cRypTo
vind hieronder wAAr de introductie echt over gAAt. dit is wAt op de 
voorlichtingsdAgen door niemAnd wordt verteld

Crypto
P. 31

hoRiZoNTAAL
4. Hopelijk ben je snel tot de bodem (2, 6), 6. Met het openbaar vervoer naar de universiteit van Maastricht, voor eieren (4), 7. Etmaal waarvan 
je gaat zweten, maar waar helaas geen portugese versterkte wijn geschonken wordt (8), 8. Wannabe acht horizontaal (7), carolus magnus (6), 
10. Dit gebeurt niet dichtbij wanneer de rivier meervoud zou zijn (9), 11. Dit krijg je wanneer in een café twee deuren tegenover elkaar openstaan 
(12), 12. De limburgse tijd is voor anderen erotisch (6), 15. bast op je stembanden (5), 17. Hopelijk bevuil je je kleine huisje niet hiermee (4), 
18. Hopelijk kan je na het eerste jaar nog in je broeken, zeker als je dit veel eet (5), 20. In dit bos wordt gesnoeid met vernedering (11), 22. bij 
deze sport geeft men het slokje door (13), 23. zou deze vorm van seks zo alledaags zijn als het woord doet vermoeden? (6), 26. Gestrekt naar 
de dienst (9), 27. leer het dogma van de arts en zijn trut (8), 29. Dit is diegene die hier niet op trakteert (4), 30. laat de vaat maar lekker lang 
in het sop liggen, dit is toch het einde (7). 

VERTicAAL
1. Er is regelmatig ruzie binnen deze club (7), 2. Van deze siepel met ballpoint krijg je een negen verticaal (6), 3. Onderdeel dat gaat over vermoorden en 
verwekken (15), 5. Het kroost van de Engelstalige mannelijke kever (12), 8. Elitair zangclubje (5), 9. poes in je hoofd (5), 13. foutste hoed van Nijmegen 
(2, 8), 14. Deze marterachtige knoop je om je nek (3), 16. Deze handeling wordt ook wel gastric bypass genoemd (8), 19. zijn de meeste nieuwkomers 
al achttien jaar niet geweest (4), 21. zo voel je je na een avondje intro en dit doe je dan (6), 24. Muziekstijl met veel koperblazers waarbij je over de bar 
klimt (7), 25. als het aan de corpora ligt zitten deze varkens snel in de gevangenis (4), 28. Goede kraag op de trui van de professor, alleen zit de zaal lang 
niet vol (7). 
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Wie: Klaasjan (23), vierdejaars Biologie
Wat: bloemetjes en bijtjes
Waar: in de bosjes

waar komt je fascinatie voor flora en fauna vandaan? 

‘Toen ik besloot Biologie te gaan studeren, was dat in eerste instantie 

vanwege mijn passie voor DNa in de biochemie. Tijdens mijn studie rolde 

ik steeds verder in het ecologische aspect van de biologie en kwam ik 

erachter dat plantjes en beestjes veel leuker zijn, omdat je die overal ziet. 

‘Ik vind echt alles wat groen is fascinerend, zelfs in een grasveld is zoveel 

meer te bespeuren dan in eerste instantie lijkt: er krioelen altijd beestjes 

en overal is wel een kruid te vinden.’

bekijk jij alles door een groene bril?

‘Ik ben me vaak wel bewust van wat er allemaal om me heen gebeurt. Dan 

kan ik niet nalaten op te merken: “Oh wat grappig, daar loopt een muisje 

en daar vliegt een dingetje.”

‘Wel kan ik die focus uitschakelen en gewoon een stukje wandelen. Dan 

denk ik aan andere dingen, het is niet compulsief.’

hoe werkt ecologische kennis in jouw voordeel?

‘Het komt weleens voor dat ik langs de weg loop en een plantje opeet, 

zoals schapenzuring of wilde aardbei. Brandnetel is ook eetbaar, ik pak dat 

onder het blad, dan prikt het niet en kan ik het zo in mijn mond stoppen. 

Het is niet zo lekker, maar het kan. 

‘Het grootste pluspunt is eigenlijk dat ik de interactie tussen de verschil-

lende elementen in het bos zie. Het is extra mooi dat ik me daarnaast 

realiseer dat er zoveel verschillende soorten beesten zijn en dat ik daar als 

mens slechts één van ben.’ 

typeer jij jezelf als een mosjes- of bosjesman?

‘Een bos is groot, opvallend en spectaculair. Een klein zaadje groeit uit-

eindelijk uit tot een enorme boom. Ik bedoel maar, er zijn bomen die groter 

worden dan het Erasmusgebouw, dat is gewoon gaaf. 

‘Toch ben ik meer een mosjesman. Mosjes zijn klein en zitten daar een 

beetje op een rots. Interessant wordt het als ik verder inzoom, als meer 

klein spul en insecten zichtbaar worden. Dan ontdek ik iets en denk ik: 

“Verdomd, een kevertje.” soms zie ik ook helemaal niets, dan is het alleen 

een saai stukje mos.’ ans

Tekst: Inge Widdershoven
Foto: Kiki Kolman


