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commENTAAR

De oktoberwind waait hard in het gezicht. Heftig knip-
peren zijn ogen, maar veel helpt het niet en hij voelt ze 
vochtig worden. Tot voor kort dwaalde hij slechts door een 
stad die hij kende van bier en brallen. De realiteit haalt 
hem echter in. Colleges en kladblokken voeren nu de 
boventoon. Donkere wolken vuren een spervuur op hem 
af, de donkerste tijden komen hem tegemoet. Mark en 
Diederik vond hij vroeger best oke, maar op dit moment 
voelt het alsof hij door hen in de steek wordt gelaten.
 
Eenmaal op de universiteit is het niet veel beter. Hij kijkt in 
zijn portefeuille en ziet dat er zelfs niet meer genoeg in zit 
voor een kroket en een kop warme soep. ‘Waarom kunnen 
ze niet wat aan die verdomd hoge prijzen doen?’, denkt hij.
 
Plots trekt een oranje gloed zijn aandacht. Haar mooie sil-
houet doet hem stilstaan. Een kille herfstregen lijkt plaats 
te maken voor de najaarszon. Hij heeft haar eerder ge-
zien. Aangetrokken door het kleurrijke tafereel ziet hij zijn 
kans schoon en stapt op haar af. Pas nu ziet hij in hoe 
mooi dit seizoen kan zijn. Hij spreekt haar aan en blijft 
hangen in zijn verbijstering, of hij nu wil of niet. Ze vertelt 
hem over de dood van 25 soldaten in Uruzgan, waar ter 
vermaak van de mensheid een film over wordt gemaakt. 
En in geuren en kleuren vertelt ze van ganzen die vlieg-
tuigen hinderen. Ze vertelt hem over briefschrijvers die 
gedetineerden het laatste beetje kleur in hun leven geven 
en over zijn toekomst die hij zelf kan voorspellen.
 
Maar bovenal vertelt ANS op deze regenachtige oktober-
dag dat ze hem niet in de steek laat, waar Mark en Diede-
rik dat wel doen. Aan ANS heb je altijd plezier, als je maar 
binnen de lijntjes kleurt.

De hoofdredactie
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Haantjesgedrag
Inkomend persbericht
‘HET HAANTJE BESTAAT 55 JAAR
Het is alweer 55 jaar geleden dat An en Piet Puijn het café aan 
de Daalseweg kochten en het de huidige naam Café ‘t Haantje 
gaven. Het Café zelf is zeker al 100 jaar oud en een echt 
familiebedrijf. Zoons Piet en Joop namen in 1974 de zaak over. 
Piet trouwde met Sjaantje en hun zoon Piet, de derde generatie 
Puijn, is inmiddels ook in zijn vaders voetsporen getreden. 
Helaas is zijn vader in 2002 overleden.  (...)
In het weekend van 22 en 23 september zijn er verschillende 
festiviteiten. Zaterdagavond  kan er geswingd worden met de 
Schikband. Zondagmiddag staat de platenbus voor  ‘t Haantje 
waar dj Old Way elpees draait  in zijn open huiskamer terwijl 
de kinderen in de zaal deel kunnen nemen aan circuslessen 
onder  begeleiding van een deskundige.
Gewoon zo nog jaren doorgaan.
Met vriendelijke groet, Piet en Sjaantje van ’t Haantje.’

Oud zeer
‘Ik weet niet wat u bedoelt met uw woorden, dat het auteurs-
recht in 2015 zou worden opgeheven. Ik ben voor een legali-
satie. Ik weet niet wat u bedoelt met de betrokken partijen. Ik 
weet niet wat de politiek ermee van doen heeft.’ Graag hadden 
wij de mening van Herman Cohen Jehoram in ‘Het Issue’ wil-
len opnemen, maar we waren te laat. Dementie maakt geen 
uitzonderingen, ook niet voor de Emeritus hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam en autoriteit op het gebied van 
auteursrecht. Jammer, we hadden nog wel zo graag iemand uit 
het jaar dat Hitler aan de macht kwam gehad. ANS

ANS
KOtS IN de KrANt, Lege bAKKeN IN Het pANd
Het opmerkelijkste nieuws op onze site kwam deze 
maand van de collega’s van Univers, het magazine van 
de Universiteit van Tilburg. Het College van Bestuur is al 
jaren geen fan van het blad, hetgeen afgelopen maand 
zelfs leidde tot een verwijdering van het krantje. Het 
leek de redactie leuk om een kotsende student af te 
beelden op de voorpagina met de clichématige tekst 
‘Welkom in het studentenleven’. Superleuk en ‘schok-
kend’ natuurlijk, maar de universiteitsbobo’s vonden 
het vooral vies, bah, schadelijk voor het imago en niet 
geschikt voor de kwetsbare oogjes van externe relaties 
die de uni kwamen toejuichen op de opening van het 
academisch jaar. Besloten werd om de bak met blaad-
jes te verwijderen uit het gebouw waar de opening 
plaatsvond. ‘Gewoon een kwestie van smaak’, aldus het 
communicatieapparaat in Tilburg. ‘Regelrechte censuur’, 
concludeerden wij.

WINNeN, WINNeN, WINNeN!
Naast de papieren-ANS staat ook ANS-Online bomvol 
met prijzen deze maand. Zo maak je kans op kaarten 
voor de documentaire Gesneuveld van Robert Oey in 
VillaLUX. In deze ANS vind je een interview met hem.
Verder kun je op ANS-Online kaarten winnen voor het 
jongste festival van Nijmegen: Oddstream. Op 26, 27 en 
28 oktober staat het Valkhofpark in het teken van kunst, 
muziek en workshops. Wees cultureel verantwoord en 
check ANS-Online voor de prijsvraag.
Daarnaast verschijnt er binnenkort een interview op 
de site met ‘mediapriester’ Antoine Bodar, waarin hij 
ingaat op de huidige ontwikkelingen binnen de katho-
lieke kerk en het thema vergiffenis. ‘Uiteindelijk moet je 
ieder mens kunnen vergeven, welke misdaden ze ook 
hebben begaan.’ 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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cATERiNg NAAR DE 
NERiNg
De RU is een van de weinige universiteiten in Nederland die haar restauratieve voorzieningen 

nog altijd zelf verzorgt. Gedwongen bezuinigingen hebben geleid tot stijgende prijzen en 

beperkte openingstijden. Het plafond van maatregelen is in zicht en de situatie vraagt 
om een rigoureuze verandering.

Sinds vorige maand kunnen studenten op vrijdagmiddag 
niet meer in De Refter terecht. Dit is de meest recente 
bezuinigingsmaatregel binnen de restauratieve voorzie-
ningen. Het College van Bestuur (CvB) besloot begin dit 
jaar dat het Facilitair Bedrijf (FB), dat verantwoordelijk is 
voor de catering, zelfvoorzienend moet worden en dus 
verdween de jaarlijkse subsidie. Het gevolg was een 
prijsverhoging waardoor de student tegenwoordig 5 euro 
moet betalen voor een Refterhap. Voor de komende twee 
jaar staat er nog eens een bezuiniging van 700 duizend 
euro gepland en is een volgende prijsverhoging niet 
uitgesloten. Met de steeds schever wordende prijs-kwa-
liteitverhouding lijkt het erop dat de student zijn honger 
buiten de campus zal moeten stillen. Deze opeenstape-
ling van maatregelen is niet langer houdbaar, het wordt 
tijd dat het CvB ruimte maakt voor andere aanbieders.

Makkelijk slachtoffer 
Bij de opening van het academisch jaar in 2011 be-
nadrukte rector magnificus Bas Kortmann dat er niet 
gekort zou worden op de kerntaken onderwijs en on-
derzoek. Hij stelde dat de prijs van de kroket dan maar 
omhoog moest en dat mensen best hun brood van thuis 
konden meenemen. Het FB is daarmee een makkelijk 
slachtoffer voor bezuinigingen. Restauratieve voorzie-
ningen zijn echter niet los te zien van goed onderwijs, 
zo geeft Patrick Verleg, voorzitter van de Universitaire 
Studentenraad, aan: ‘De rector benadrukt hoe belang-
rijk het is dat studenten een hele dag op de campus 
kunnen doorbrengen. Als je dat wilt stimuleren houdt 
dat in dat er goede computers zijn, maar ook dat de 
student voor een redelijke prijs kan eten.’ Volgens Verleg 
is een volgende prijsverhoging niet de juiste manier 

om te bezuinigen. ‘De universiteit moet openstaan voor 
alternatieven als uitbesteding of het toelaten van kleine 
cateringbedrijven op de campus.’

Verborgen voordelen 
Gusta Cirkel, directeur van het FB, stelt dat veel voorde-
len van het in huis houden van de catering niet worden 
opgemerkt door de student. ‘Je kunt hier van half negen 
’s ochtends tot zeven uur ’s avonds doorlopend wat te 
eten krijgen en je krijgt grote porties, dat is lang niet 
overal zo. Bovendien worden onze plekken niet alleen 
gebruikt om te eten, maar ook voor studie. Het krijgt 
niet het etiket ‘Studielandschap’, maar we verzorgen wel 
een werkplek.’ Daarnaast wijst Cirkel op de meerwaarde 
van het personeel: ‘Onze medewerkers zijn duurder dan 
bij een externe cateraar omdat ze vallen onder de CAO 
van de universiteit, maar ze zijn meer betrokken bij het 
bedrijf en ik durf te stellen dat we op dat gebied meer 
kwaliteit bieden.’ De vraag is echter of studenten de helft 
meer willen betalen voor hun daghap in ruil voor een 
vriendelijke caissière en een werkplek. 

Uitbesteden 
Tien van de dertien Nederlandse universiteiten be-
steden hun catering inmiddels uit aan een bedrijf. 
De Universiteit Utrecht heeft hier recentelijk ook voor 
gekozen. ‘De aanleiding voor de uitbesteding was een 
groot financieel gat en de constatering dat een rela-
tief kleine organisatie op zichzelf niet in staat is om de 
gewenste kwaliteit te bieden’, verklaart Fred Toppen, 
voorzitter van de Utrechtse Universiteitsraad. Verder 
kan door de expertise binnen een cateringbedrijf het 
aanbod beter worden aangesloten op de wensen van de 
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gApeNd gAt
‘Moet ik netwerken of net doen of ik werk?’ vroeg ik de 
loopbaanadviseur. Ze zei dat ik er met die mentaliteit niet 
kwam en wees me de deur. Ik stond er alleen voor.

Oma vierde haar verjaardag. Voordat we naar het pannen-
koekenrestaurant gingen, dronken we koffie in haar flat. 
Het was oom Gijs die het onderwerp, tegelijk met de taart, 
aansneed. 
‘Ben je al ergens binnen?’, vroeg hij en legde een zware 
hand op mijn schouder.
‘Niet echt’, zei ik. Het klonk triester dan ik me voelde.
‘Probeer je het wel?’, vroeg hij. Hij keek me streng aan over 
zijn bril. Hij droeg zo’n rond montuur dat veel uitgevers en 
sommige politici ook hadden. 
‘Zeker’, zei ik, ‘ik stuur regelmatig een brief.’
Oom Gijs ging daar niet op in. ‘Ik heb anders nog wel con-
necties’, zei hij, ‘KPN, ING, you name it.’ 

Ik was even in verwarring. ING en KPN waren voor mij niet 
meer dan afkortingen. Ik had er nooit bij stilgestaan dat er 
mensen werkten. 

‘Dat is heel aardig’, stamelde ik, maar oom Gijs vervolgde: 
‘Netwerken is the way to go tegenwoordig. Vraag maar 
aan Boudewijn.’ We keken naar mijn neef. Die stond met 
zijn rug naar ons toe bij het raam te bellen. Hij leunde op de 
vensterbank en poetste ondertussen zijn schoenen door de 
neus langs de achterkant van zijn broekspijp te halen. ‘Net 
begonnen, nu al afdelingsmanager,’ zei Gijs met onverholen, 
vaderlijke trots in zijn stem.

In het pannenkoekenrestaurant zaten Boudewijn en oom 
Gijs aan weerszijden van oma. Ik zat aan het andere eind 
van de tafel. Er was een plek te weinig maar de bediening 
had op de hoek een placemat voor me bijgelegd. De tafel-
poot stak ongemakkelijk tussen mijn benen. 

‘Boudewijn heeft promotie gemaakt’, hoorde ik oom Gijs 
door het rumoer heen tegen oma zeggen. Hij loerde naar 
me terwijl Boudewijn begon te vertellen. ‘Voor mij is het 
maar een opstapje’, pochte hij, ‘ik ben daar in no time weer 
weg.’ Ik vroeg me af wat er gebeurd was met Boudewijns 
ambitie om dj te worden. Ik dacht aan dat we vroeger 
samen in bad moesten en dat hij dan muziek maakte met 
de badeendjes.

Oma peuterde aandachtig in haar pannenkoek. Het was 
moeilijk te zien of ze luisterde, en dat terwijl Boudewijn 
er zoveel werk van maakte. Hij sprak met brede armge-
baren. De andere gesprekken aan tafel vielen langzaam 
stil. Iedereen luisterde mee. Oom Gijs hield me, terwijl 
Boudewijn aan het woord was, constant in de gaten. Hij 
knikte goedkeurend bij alles wat Boudewijn zei. ‘Mag ik de 
stroop?’, fluisterde ik naar de tante die naast me zat. Maar 
ze hoorde me niet.

cATERiNg NAAR DE 
NERiNg

bezoekers. De universiteit is niet meer verantwoorde-
lijk voor de voorziening en kan zich verder toespitsen 
op de primaire taken. Een rondgang toont bovendien 
aan dat de prijzen voor een maaltijd bij uitbesteding 
veelal lager liggen. De tevredenheid onder studenten 
en medewerkers voldoet daarentegen niet altijd aan de 
verwachtingen, zo blijkt uit onderzoek van adviesbu-
reau Sense-FM. De resultaten laten zien dat de prijs-
kwaliteitverhouding vaak niet in balans is. 

Concurrentie op de campus 
Een andere oplossing dan uitbesteden aan een enkele 
cateraar is het samenwerken met verschillende lokale 
voedselondernemers. Een voorbeeld hiervan is YES 
WE CANTEEN, een bedrijf dat kleine ondernemers de 
restauratieve voorzieningen binnen grote instellingen 
laat verzorgen. Begin volgend jaar starten zij met een 
proefweek op de RU waarin zij laten zien hoe het idee 
in zijn werk gaat. Maaike de Reuver, medeoprichter van 
het bedrijf, vertelt: ‘Met dit concept is er geen sprake 
van een monopolie. De onderlinge concurrentie zorgt 
ervoor dat de prijs-kwaliteitverhouding in orde moet 
zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de ondernemer daar 
zelf op afgerekend.’

Na de prijsstijging, de vrijdagmiddagsluiting van De 
Refter en met nieuwe bezuinigingen op komst is de 
huidige bedrijfsvoering van het FB onhoudbaar. Hoewel 
de meeste universiteiten kiezen voor uitbesteding leidt 
dit niet altijd tot verbeteringen voor de gebruiker. Mits 
voor studenten de duidelijke voordelen, zoals ruime 
openingstijden, blijven bestaan, is het toestaan van con-
currentie op de campus de beste oplossing. ANS
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Angstaanjagend koel bekijkt Jac Vennix de binnenstuiterende studenten die bij het 
zien van zijn stalen gezicht vlug achterin de zaal plaatsnemen. Tegelijkertijd houdt 
hij nauwlettend de klok in de gaten, zodat stipt om kwart voor twee aan zijn college 
over de geschiedenis van het wetenschappelijk denken kan worden begonnen. 
Ijsberend houdt hij op monotone wijze een monoloog over de meest invloedrijke 
Griekse wetenschappers. Zijn voorliefde voor ’s campus hoogste gebouw wordt 
niet onder stoelen of banken gestoken. ‘Jullie krijgen allemaal een plastic liniaal. 
Niet echt, maar denkbeeldig. Je wil het Erasmusgebouw meten, hoe doe je dat?’ 
‘Door schaduw’, antwoordt een student. ‘Aha, jij hebt vorig jaar blijkbaar toch op-
gelet’, merkt de professor verrast op. Wanneer hij na het uitleggen van de formule 
van Anaximander triomfantelijk de zaal inkijkt, staart een verwarde groep terug. 
Tijdens zijn betoog gedraagt Vennix zich als een Italiaan, met een hand woest 
gebarend en de andere achter op zijn heup. Deze temperamentvolle verschijning 
staat in schril contrast met zijn geestdodende manier van spreken. 
Een deel van de aanwezigen poogt elk woord letterlijk mee te typen, de rest 
geeft er al snel de brui aan: wordbestanden worden ingewisseld voor Facebook, 
filmpjes van US Air Force en racespelletjes. Als Vennix de toegenomen onrust 
opmerkt, gebiedt hij twee studentes hun laptop dicht te klappen. 
‘Eratosthenes’, vervolgt hij zijn monoloog, ‘berekende de omvang van de aarde 
met een stok. Als jullie zelfs het Erasmusgebouwtrucje niet begrijpen, gaat dit 
jullie nooit lukken.’ Door het geroezemoes van de studenten heen vertelt Vennix 
op matte toon over zijn Griekse helden. Om de bewegingsleer van Aristoteles uit 
te leggen, vraagt hij wie ooit van de hoge duikplank heeft gedoken. Aarzelend 
steken een stuk of twintig studenten hun hand op. ‘De dichtheid van water is dus 
groter.’ De docent acht deze minimalistische uitleg voldoende en gaat verder met 
zijn verhaal. Vennix faalt opzichtig in zijn pogingen tot interactie en in plaats van 
te verduidelijken, zorgt hij slechts voor verwarring. De reconstructie van Tycho 
Brahes’ huis en vele andere irrelevante zaken maken de rode draad van het col-
lege onvindbaar. Aangekomen bij de astronoom Ptolemaeus probeert Vennix 
de retrogade baan van Mars aan de hand van een kermisattractie, de spin, te 
illustreren. ‘Of bestaat die niet meer?’, vraagt hij wanneer de eerstejaars stoïcijns 
voor zich uit blijven staren. Een reactie blijft opnieuw uit. ‘De rups dan?’, probeert 
hij. Na wat instemmend gemompel vanuit de collegebanken kan de management-
wetenschapper doorgaan met de uitleg van het geocentrisch model.
Als Vennix besluit Semmelweis’ wetenschappelijke methodes te introduceren, ver-
liest hij het laatste beetje aandacht. Tien minuten voor tijd beëindigt hij het college 
abrupt, waar het klapvee dankbaar voor applaudisseert. 

Het Laatste Oordeel der Studenten 
‘Gelukkig is hij zelf wel enthousiast.’ Vennix’ passie om zijn vakkennis te delen, 
wordt niet begrepen door de bedrijfskundigen, die zich geenszins kunnen vinden 
in dit natuurwetenschappelijk geraaskal. ‘Ik zie echt niet in wat het verband is met 
mijn studie.’ Het gegeven college is degelijk en hoewel de docent bij vlagen bevlo-
gen vertelt, is hij ondanks zijn verwoede pogingen niet in staat de interesse van de 
eerstejaars te wekken. ‘Hij mag zelf rustig met het onderwerp bezig zijn, zolang hij 
er anderen maar niet mee lastig valt’, aldus een van zijn toehoorders.  ANS

Het laatste oordeel Tekst: Inge Widdershoven en Laurie de Zwart/ 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:
Bedrijfskunde

college:
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
10 september, 13.45u - 15.30u, LIN2

Docent:
Prof. dr. J. Vennix

uitstraling:
Matte maffioso

publiek:
Apatische eerstejaars en lamme recidivisten

inhouD:
Wijdverbreide wetenschapsgeschiedenis 
in anderhalf uur

eindcijfer:
5,5
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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.

vERBijSTEREND 
REDENAAR

WIM HeLseN zet MALLOteN Neer IN zijN sHOWs eN treKt teN 
strijDe teGeN De KWALijKe NeIGINGeN DIe IN IeDer PersOON 
zItteN. ‘mENSEN moETEN ERvAREN DAT ZE ZichZELf op-
LichTEN.’
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‘Mijn natuur gaat altijd uit naar het chaotische.’ Absur-
disme is het handelsmerk van Wim Helsen (43), een 
thema dat past bij zijn afkeer van orde en structuur. 
’Ik kom niet graag in Nederlandse wijken waar alles 
hetzelfde is, gestroomlijnd en steriel. Zo’n omgeving 
geeft een druk mee om je te gedragen zoals men zich 
behoort te gedragen: doe maar normaal.’ 
Het is aangenaam weer om op het terras naast de 
Waalkade van de laatste zon van het jaar te genieten, 
maar Helsen, de succesvolsteVlaamse cabaretier van 
dit moment, houdt zijn jas aan. Een muts met het logo 
van voetbalclub Arsenal gaat wel af, waardoor een bos 
warrig haar tevoorschijn komt. ‘Ik ben opgegroeid 
tussen de lelijkheid en chaos, daar voel ik me op mijn 
gemak’, vertelt de geboren Antwerpenaar. De avonden 
voorafgaand en na het gesprek met ANS gaf hij een 
try-out weg van zijn nieuwste show Spijtig spijtig spijtig 
in De Lindenberg. Een aantal dagen logeert hij in de 
Keizerstad, een verblijf dat hem goed bevalt. ‘Ik zei 
gisteren nog tegen iemand, als ik naar Nederland zou 
moeten verhuizen zijn er twee plekken waar ik zou wil-
len wonen: Amsterdam of Nijmegen. In studentensteden 
hangt de druk om je te moeten gedragen gelukkig veel 
minder in de lucht.’ 

Mechanisme tot verwarring
In het dagelijks leven komt Helsen tegen de vaste 
sociale patronen in opstand door verwarring te zaaien 
met onverwachte acties. Een mooi voorbeeld is een 
fragment uit een interview in de Volkskrant, waarin de 
verslaggeefster geschrokken opschreef hoe hij eerst 
een hotelmedewerker dwarszat om daarna tegen de 
interviewster zelf te beginnen: ‘Kijk, nu jij tegenover mij 
zit kan ik denken: journalist, wat is dat toch een parasi-
tair, secundair beroep.’ Hierop vervolgt hij allervriende-
lijkst: ‘Dat idee was niet echt aanwezig hoor.’ Helsen legt 
in mooie Vlaamse volzinnen zijn gedrag uit: ‘In zo’n ste-
riel hotel voel je hoe mensen een gedragsregel wordt 
opgelegd waar ze zich in moeten passen. Zo’n recepti-
onist kan een fijn mens zijn, maar ik heb het gevoel dat 
die persoon bekneld zit in de rol die hij moet spelen 
als civiele, onderdanige klerk. Uit dat gevoel haal ik de 
brandstof om op iets met zo’n situatie te doen.’
Helsens ogen glimmen als hij met een ander voorbeeld 
komt: ‘Neem het zeggen van “dank u”. Je kunt op heel 
verkeerde momenten “dank u” zeggen. Als iemand 
tegen me zegt dat dit een prachtig terras is en ik zeg 
op dat moment “dank u”, dan breng ik iets in waardoor 
het lijkt alsof dit terras mijn werk is. Dat verstoort wat 
die persoon wilde zeggen en dat vind ik plezant. Het 
is een mechanisme dat werkzaam is in mij: als iets me 
irriteert, wil ik er mee spelen.’

Verbijsteringsdrang
In de shows van Helsen voert het manische altijd de 
boventoon. Zo nam de Vlaming in zijn theaterdebuut 

in 2002 Heden Soup het personage aan van een man 
die bij bushaltes probeert soep te voeren aan vrouwen 
totdat een van hen de gehaktletters in het gerecht in de 
juiste volgorde opeet en zo een boodschap ontrafelt. Zijn 
vertolking van een manipulatieve gestoorde in Het uur 
van de Prutser leverde hem de Poelifinario op, de prijs 
voor de meest indrukwekkende solovoorstelling van het 
jaar. De vierde conference Spijtig spijtig spijtig gaat over 
een cafébezoeker die anderhalf uur lang zijn veront-
waardiging spuit over een man die zou proberen voor te 
dringen op het toilet.

‘Iets wat mij opvalt en irriteert aan mensen is dat ze de 
neiging hebben om vast te hangen in verbijstering’, 
vertelt Helsen over de inspiratie voor zijn laatste show. 
Hij schudt een absurd voorbeeld uit zijn mouw: ‘Als ik 
aan jouw haar trek, mag je best verbaasd zijn. Vervelend 
wordt het als iemand zich in die verbijstering vastbijt. Dan 
begin jij over een aantal jaar weer tegen iemand: “Die 

‘Het is erg comfortabel om na 
twintig jaar nog steeds te zeggen: 
“Toen heeft die kut dat en dat ge-

zegd tegen mij”’
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Wim Helsen, dat is toch ook een zot zeg, dat hij ineens 
aan mijn haar trekt.” Dan koester je het onbegrip.’ Helsen 
noemt dit gedrag ‘beklemmend en destructief’. Dat is 
een stevige uitspraak en hij neemt de tijd om deze toe te 
lichten. ‘Die verbijsteringsdrang is erg comfortabel. Als 
ik na twintig jaar nog steeds vol verbazing over mijn ex-
vrouw zeg: “Toen heeft die kut dat en dat gezegd tegen 
mij”, dan stel ik mezelf in de positie van degene die het 
bij het rechte eind heeft en moreel superieur is. Dat is 
destructief, omdat je daarmee de echte vraag, waarom 
mijn ex-vrouw iets onaardigs tegen mij zei, ontwijkt.’
Uitgebreide gedragsfilosofieën zoals deze zijn voor Hel-
sen de inspiratie voor zijn bizarre personages. ‘Het komt 
er altijd op uit dat ik allerhande neigingen van de mens 
die belachelijk zijn en waar we onszelf mee in de weg 
zitten op het podium toon. Het is mijzelf ook overkomen 
dat ik zo in mijn verbijstering bleef hangen dat ik niet 
meer naar anderen kon luisteren. Op het moment dat ik 
dit onderken en ermee lach, kom ik ervan los.’ 
Dezelfde onderkenning hoopt Helsen voor elkaar te 
krijgen bij zijn publiek. ‘Ik kan anderhalf uur achter 
elkaar uitleggen hoe die verbijsteringsdrang volgens mij 
in elkaar zit, dan is er een mogelijkheid dat je het snapt. 
Wat echter meer helpt is om mensen te laten ervaren 
hoe ze zichzelf oplichten op het moment dat ze zoiets als 
verbijstering koesteren.’

Helsen geeft de indruk lang over zijn pseudowetenschap 
te hebben nagedacht. De vraag is natuurlijk of mensen 
daadwerkelijk door zijn voorstelling worden beïnvloed. 
Hij is reëel: ‘Ik weet niet of ik levens van mensen heb ver-
anderd. Ik denk eigenlijk van niet. Wel hebben mensen 
gezegd dat ze na de voorstelling met een heel andere 
energie buiten komen. Ze voelen zich veel lichter en 
hebben meer zin om te leven.’ Is dit niet simpelweg het 
gevolg van anderhalf uur hard lachen? Helsen: ‘Mis-
schien wel, maar het effect kan meerlagiger zijn. Je kunt 
een pak friet eten en echt genieten van die friet, maar je 
kunt ook met veel smaak een gerecht eten dat met meer 
aandacht is bereid. Dan is het effect wellicht rijker en dat 
is mijn ambitie.’

Zoeken naar het probleem
Vaak lijkt aan de verhalen van de Belg geen touw vast te 
knopen. Hij kan minutenlang met zachte stem voor zich uit 
redeneren, tot hij plots zijn punt maakt en antwoord op de 
vraag geeft. Zo begint hij schijnbaar zonder reden uit te 
weiden over de Congolese dictator Mobutu op een vraag 
of hij zich wel eens vergelijkt met andere cabaretiers. 
Op de vraag hoe hij zijn shows voorbereidt start hij een 
relaas over de kritisch wetenschappelijke benadering. 
‘Zeg, dat zouden ze moeten leren op scholen, leerlingen 
iets aanreiken van een probleem en leren definiëren wat 
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niet competitief. Ik heb lang gezaalvoetbald. Tijdens de 
match werd er gezegd dat we onze kop niet moesten la-
ten hangen en we alles moesten geven, maar ik wist niet 
waar ze het over hadden. Ik win liever dan te verliezen 
en speel ook graag vals enzo, dat vind ik heel plezant, 
maar het maakte voor mijn spelplezier niet uit of wij nou 
aan het winnen waren of aan het verliezen.’ De waar-
dering is voor Helsen meer een bevestiging dat hij het 
publiek een fijne avond geeft. ‘Er is een publiek en een 
artiest. Er is geen winnaar of verliezer.’

Strakheid en structuur
Er wacht Helsen nog een halfjaar aan try-outs: pas in 
januari gaat Spijtig spijtig spijtig in première. ‘De eer-
ste keren is er vooral veel rommel te zien. Dan zijn er 
mensen teleurgesteld en dat is pijnlijk, maar bij mij is 
dat nodig voordat het echt goed wordt.’ Zou Helsen in 
staat zijn thuis een show te schrijven en direct een goede 
performance te geven? ‘Misschien wel, maar ik ben daar 
te lui voor. Kijk, zo’n try-out is een deadline, evengoed als 
een gewoon optreden. Normaal ben ik erg snel afgeleid. 
Dan heb ik een idee dat ik ergens gelezen heb, ga ik 
op zoek naar het betreffende boek en denk ik: “Wat een 
toffen boek zeg.” Dan blijf ik bezig. Dat kan ik me niet 
permitteren als er een show aankomt.’

Ondanks zijn voorkeur voor wanorde heeft ook Helsen 
baat bij strakheid en structuur. Voor het onthouden van 
afspraken, maar ook bij het schrijven van zijn confe-
rences. ‘Als ik denk aan een voorstelling en ik laat mijn 
hoofd vol gedachten stromen, dan gaan ze echt alle kan-
ten uit. Het wordt onbegrijpelijk waar de show dan over 
gaat. De structuur is nodig om het verteerbaar te maken 
voor het publiek.’
Precies een jaar geleden vertelde Youp van ‘t Hek in ANS 
over zijn strijd tegen de kleinburgerlijkheid. De nestor 
van het Nederlandse cabaret noemde Wim Helsen na 
Heden Soup zijn opvolger als succesvol conferencier. 
De Belg in kwestie vond dat ‘heel aardig’. Is Helsen het 
eens met deze stelling van Van ‘t Hek? Het is de eerste 
en de laatste keer dat de cabaretier terughoudend 
antwoord  geeft. ‘Wel, die vraag stel ik mij niet. Ik vind 
het ook geen goede vraag, eigenlijk, ik heb er geen 
enkel baat bij om die te stellen. Je gaat dan kijken wat de 
overeenkomsten en de verschillen zijn, dat vind ik niet 
interessant. Waarom zou je bezig zijn met vragen die 
niet belangrijk zijn voor uzelf?’ ANS

dat probleem precies is.’ Helsen gelooft heilig in deze 
benadering en vertelt steeds enthousiaster. ‘We moeten 
niet naar oplossingen zoeken, maar naar het probleem. 
Oplossingen dienen zich dan vanzelf aan. Zo probeer ik 
ook om te gaan met mijn job. Door me te richten op wat 
er is misgegaan kom ik terug bij hoe het wel moet. Dat 
inspireert me: dan krijg ik zin om aan de slag te gaan 
en dikwijls ook een nieuw idee.’
Deze kritische houding van Helsen tegenover zijn voor-
stellingen doet perfectionistisch aan. Hij neemt echter 
afstand van deze betiteling: ‘Ik kan in een staat van 
overgave het podium opkomen. Dan is er het vertrou-
wen dat het goedkomt en is perfectionisme niet aan 
de orde. Als het perfectionisme is wat u stuurt, dan is 
het iets zieks. Neem jongens en meisjes die lijden aan 
anorexia nervosa. Zij hebben het idee dat ze moeten 
voldoen aan een beeld van perfectie om aanvaarding 
waard te zijn. Dat illustreert hoe ziek perfectionisme 
is.’ Hoewel Helsen toegeeft wel in zekere zin op zoek 
te zijn naar waardering, is dit geen gevolg van com-
petitiviteit. ‘Ik speel wel graag spelletjes, maar ik ben 

‘Waarom zou je bezig zijn met 
vragen die niet belangrijk zijn 

voor uzelf?’
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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 stichtingmul-

timedia@gmail.com

Gratis leren bridgen? Dat kan!

Doe nu mee aan de gratis bridgecursus voor studenten.

Geen verplichtingen, gewoon gezellig een potje kaarten.

Kijk voor meer info op: www.studentenbridge.net.

Geen student (meer)? Ook geen probleem..

Ben je op zoek naar een schoonmaker voor jouw studentenhuis? Ik ben 

een internationale student en beschikbaar & goedkoop!

Looking for someone to clean your house/room? 

Bel Nollen 0619812535 or njimustaug@gmail.com voor informatie of 

afspraak!

Blazersensemble Laudate Musica zoekt hoboïsten, (alt)klarinettisten en 

een hoornist(e). Het ensemble bestaat uit 14 houtblazers en een hoorniste.

Wij spelen werken uit de klassieke muziek. Repetities op donderdag-

avond. Zie voor info en contact www.laudatemusica.nl

Pop Art in Europa in een unieke tentoonstelling met nog nooit in

Nederland vertoond werk. Meer dan 100 schilderijen, assemblages en 

sculpturen uit heel Europa zijn in Museum Het Valkhof bij elkaar

gebracht.
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De roep om hogere straffen en minder begrip voor criminelen klinkt steeds harder. 

daartegenover staan mensen die empathie voor misdadigers voelen en een 
verstandhouding met ze aangaan. Verdienen gedetineerden contact met de bui-

tenwereld en wat beweegt de personen die toenadering tot hen zoeken? 

Menigeen laat het wel uit zijn hoofd om toenadering tot 
misdadigers te zoeken. Het liefst ziet men hen verdwij-
nen achter slot en grendel. Desondanks zijn er ook men-
sen die pleiten voor meer begrip voor criminelen en het 
contact met hen opzoeken. Zo ook Anton van Hooff, die 
met Amerikaanse langgestraften schrijft: ‘De gevangene 
met wie ik correspondeer, Michéal, is veroordeeld tot 
tachtig jaar celstraf. Hij komt nooit meer vrij. Volgens mij 
heeft hij in beschonken toestand iemand vermoord.’ An-
ton gaat ver in zijn begrip: ‘Ik kan me best indenken dat 
iemand die van nature een onbeheerst persoon is onder 
invloed van alcohol onrechtmatig geweld gebruikt.’ 
Anton kwam in contact met Michéal via stichting Inside-
Outside. Deze stichting faciliteert contact tussen Neder-
landse correspondenten en Amerikaanse langgestraften 
en terdoodveroordeelden. Wat drijft deze briefschrij-
vers? Is correspondentie met gevangenen een goede 
zaak of is het vragen om problemen?

Uiteenlopende motieven
Er zijn genoeg verklaringen waarom mensen het contact 
met criminelen opzoeken. Henk Nijman, bijzonder hoog-
leraar Forensische Psychiatrie aan de RU somt ze op: ‘De 
excessen, zoals de zaken Marc Dutroux en Joran van der 
Sloot, komen in de media en hierdoor hebben de daders 
net als andere beroemdheden een bepaalde aantrek-
kingskracht op sommigen. Gek genoeg ontvangt iemand 
als Joran fanmail en soms zelfs liefdesbrieven, zo blijkt 
uit diverse media. Een andere reden kan zijn dat schrij-
vers graag zelf de touwtjes in handen hebben. Voor som-
migen is contact met een gedetineerde een relatie op 
afstand, waarin degene die niet in de cel zit kan bepalen 
wanneer hij of zij op bezoek komt.’ Volgens Nijman zijn 
er ook personen die een reddingscomplex hebben. ‘Ze 
denken dat zij degene zijn die de misdadiger kunnen 
veranderen. Dit is natuurlijk naïef, als je bedenkt dat zelfs 
een professionele behandeling van tien jaar soms geen 
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resultaat oplevert.’ Een bepaalde groep briefschrijvers 
lijdt aan een borderline. ‘Hierdoor zoeken ze altijd naar 
spanning, ook al is die negatief. Het zijn mensen die heel 
impulsief zijn, weinig vooruit denken en daardoor soms 
gevaarlijke dingen doen.’ De grootste groep schrijvers 
doet dat volgens Nijman echter om humane redenen, dus 
met de beste bedoelingen. Zij schrijven uit solidariteit met 
de medemens.
Stichting Inside-Outside is in het leven geroepen om deze 
laatste groep in contact te brengen met gevangenen. Else 
Bougie, voorzitter van de stichting, licht toe waarom zij dit 
werk als noodzakelijk ziet: ‘Delinquenten die zeven dagen 
per week in eenzame opsluiting zitten, die nauwelijks 
anderen zien dan bewakers, hebben ook contact nodig, 
al is het maar in de vorm van een brief.’ Ze vertelt dat het 
initiatief altijd bij de gedetineerde ligt. ‘Wij zoeken nooit 
zelf als eerste contact met een gevangene. Zij schrijven 
ons met een aanvraag voor een correspondentiepartner. 
Pas wanneer ze met onze regels instemmen, gaan we op 
zoek naar een vrijwilliger in Nederland.’

Anton is een van de 3500 Nederlandse briefschrijvers die 
zich in de afgelopen twintig jaar hebben aangemeld bij 
de stichting. Hij correspondeerde in de afgelopen acht 
jaar met vijf opeenvolgende gedetineerden. Anton legt 
uit: ‘Soms sterft er eentje of wordt het contact verbroken. 
Ooit was er een man die steeds begon te vertellen over 
allerlei seksuele fantasieën.’ Lachend: ‘Een keer is leuk, 
maar daar hoeft het niet de hele tijd over te gaan.’ Inmid-
dels schrijft Anton bijna vier jaar met Michéal. ‘Michéal 
vertelt over zijn leven in de gevangenis, dat natuurlijk 
vrij eentonig is. Onlangs waren zijn spullen gestolen. Zijn 
celmaatje had zijn bezittingen gepakt en naar een andere 
cel gebracht. Ik dacht: hoe kun je nou stelen in de gevan-
genis?’ Anton is bewust gekoppeld aan een gevangene 
met dezelfde interesses. ‘Net als ik leest Michéal graag. In 
zijn encyclopedie zoekt hij feitjes op over Nederland. Dan 
vraagt hij weer: “Ik lees dat Utrecht 300 duizend inwoners 
heeft. Klopt dat wel?”’  

Het zijn net mensen   
Annegriet de Leeuw, die net als Anton via Inside-Out-
side met delinquenten schrijft, praat bewust niet over 
koetjes en kalfjes met ‘haar boefje’ Adam, zoals ze hem 
lachend noemt. ‘Ik probeer hem altijd iets mee te geven, 
iets waarover hij kan nadenken of waardoor er een 

glimlach op zijn gezicht verschijnt. Ik ben stimulerend 
en opbeurend, maar probeer ook kritisch op hem te 
zijn. Voor mij is de uitdaging om hier de goede balans 
in te vinden.’ Vanuit haar rooms-katholieke overtuiging 
ziet Annegriet het als haar plicht om de zieken en ge-
vangenen bij te staan. ‘Van mijn ouders heb ik geleerd 
dat wanneer iemand het goed heeft in het leven, hij dat 
moet delen. Niet iedereen kan dit contact opbrengen, je 
moet stevig in je schoenen staan en een bepaalde liefde 
in je hebben.’ 
Anton schrijft vanuit soortgelijke motieven: ‘De vraag 
luidt: is er een fundamenteel verschil tussen mij en een 
misdadiger? Ik denk het niet. Een crimineel is ook een 
mens, weliswaar ontspoord, maar toch een mens.’ Anton 
pleit voor een humane aanpak van delinquenten, hoe 
ernstig het vergrijp dat ze hebben gepleegd ook is. 
‘Neem als voorbeeld ouders van een vermoord kind 
in Amerika die expliciet aangeven dat de dader de 
doodstraf niet verdient. Het is heel indrukwekkend dat 
wanneer alles om wraak roept je toch zegt: dat moeten 
wij als mensen niet willen.’ Zijn correspondentie met 
gedetineerden komt tevens voort uit onvrede met het 
Amerikaanse rechtssysteem en met name de daar toe-
gepaste doodstraf. ‘Het is ongelofelijk dat je als gemeen-
schap meent dat je daarmee kunt straffen. Bovendien is 
er inmiddels uit DNA-onderzoek gebleken dat er veel 
mensen ten onrechte ter dood zijn gebracht.’ 
Op de vraag of hij denkt dat Michéal is veranderd, 
reageert Anton nuchter: ‘Nee, dat denk ik niet. Ik hoop 
alleen dat hij waardeert dat hij aanspraak heeft met ie-
mand.’ Annegriet ziet twee kanten aan de wil tot verande-
ring. ‘Wil iemand daadwerkelijk een ander mens worden 
of wil diegene gewoon uit de gevangenis?’ Ze geeft 
Adam het voordeel van de twijfel. ‘Hij is goed bezig. Het 
feit dat hij op een gegeven moment aangaf behoefte te 
hebben aan een penvriend, laat zien dat hij wil veran-
deren. Ik vind dat mooi om mee te maken, ook al ben ik 
maar een klein schakeltje in het proces.’
Volgens Henk Nijman, die naast bijzonder hoogleraar 
Forensisch Psychiatrie onderzoeker bij Altrecht GGZ is, 
kan correspondentie met gevangenen een rol spelen bij 
hun behandeling. ‘Wanneer gedetineerden terugkeren in 
de maatschappij is het belangrijk dat ze andere contac-
ten hebben opgebouwd dan met hun criminele netwerk. 
Ze hebben dan een veel kleinere kans om opnieuw de 
fout in te gaan.’ 

de keerzijde van correspondentie  
Hoewel Nijman veel ziet in correspondentie met gedeti-
neerden, signaleert hij daarnaast grote risico’s. ‘Mensen 
stappen er met de beste bedoelingen in. Ze gaan uit van 
hun eigen referentiekader, denken dat wij allen mensen zijn 

‘Een crimineel is ook een mens, 
weliswaar ontspoord, maar toch 

een mens’
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die dezelfde gevoelens koesteren. Wat ze vergeten is dat 
criminelen vaak antisociaal gedrag vertonen. Zij schakelen 
gemakkelijker hun gevoel uit en manipuleren anderen.’ Uit 
ervaring als onderzoeker Forensische Psychiatrie weet 
Nijman dat het vreselijk uit de hand kan lopen. ‘Zo was er 
een geval waarbij contact is ontstaan tussen een vrouw en 
een gevangene. Deze man was als een kameleon: in de 
behandeling was hij ontzettend moeilijk, naar haar toe heel 
charmant. Uiteindelijk is hij ontsnapt en later hebben ze 
samen een delict gepleegd.’  

Annegriet vertelt dat ook zij minder goede ervaringen 
met delinquenten heeft opgedaan. ‘Voor Adam had ik een 
correspondent waarbij ik tijdens het lezen van zijn eerste 
brief al een slecht gevoel kreeg. Later bleek mijn gelijk 
en begon hij zich agressief te gedragen in zijn brieven. Ik 
zag het aan zijn handschrift en rare kreten, hij was gees-
telijk niet in orde. Op een gegeven moment voelde ik me 
al ongemakkelijk zodra zijn nieuwe brief op de mat viel.’ 
Evengoed zijn er gevangenen die hun correspondentie-

partner proberen te gebruiken om aan geld, voedsel of 
drugs te komen, zo beamen zowel Annegriet als Anton. 
Annegriet: ‘Ooit stuurde een penvriend bij zijn eerste 
brief een hele voedsellijst mee. In sommige gevangenis-
sen wordt nou eenmaal slecht gevoed, hoewel ze daar van 
de regering genoeg geld voor krijgen. Zij moeten worden 
bijgevoed door familie of door mensen zoals ik.’ Toch 
weigert Annegriet zich hiervoor te laten lenen. ‘Dan zou 
ik me gebruikt voelen. Bovendien zijn hier vanuit stichting 
Inside-Outside duidelijke regels voor. Het enige wat wij 
bieden is contact.’ 
Voor de verjaardagen van Adam maakt Annegriet graag 
een uitzondering. ‘Via Amazon stuur ik hem altijd boeken. 
Ik moet dan echt gaan zoeken naar dingen die hij leuk 
vindt. Hij heeft iets met afbeeldingen van de natuur, dan 
kan hij even wegdromen uit die afschuwelijke situatie. 
Tussen die muren is elk plaatje een weldaad.’ De cadeaus 
die Annegriet stuurt, beschrijft ze nauwkeurig in haar 
brieven. ‘Anders is er kans dat de cipiers ze inpikken. Dit 
doen ze ook als er een mooie postzegel op de envelop 
zit. Daarom vraag ik bij het postkantoor altijd om lelijke 
postzegels voor het buitenland. Er wordt de gevangenen 
niets gegund.’ ANS

Op verzoek van de geïnterviewde zijn de namen van An-
negriet en Adam gefingeerd.

‘Op een gegeven moment voelde 
ik me al ongemakkelijk zodra zijn 

nieuwe brief op de mat viel’
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‘Zie je ze zitten?’ Arie den Hertog (38) wijst omhoog naar 
het dak van een winkelcentrum in Lelystad, waar een 
stuk of vijftig duiven rustig zitten te niksen. Toch houden 
ze volgens Den Hertog de omgeving nauwlettend in de 
gaten. ‘Ze weten precies wanneer ze eten krijgen. Over 
een half uurtje, rond een uur of negen, komt hier altijd 
een oud mannetje om ze te voeren. Allemaal leuk en aar-
dig, maar ze schijten de hele boel onder.’ De luifels van 
het nabijgelegen café kleuren inderdaad meer wit dan 
het oorspronkelijke paars. ‘De mensen worden er gek 
van’, stelt Den Hertog. Van de plaatselijke winkeliersver-
eniging en de gemeente heeft hij de opdracht gekregen 
om de duiven voor eens en altijd van het dak te halen. 
Samen met een collega haalt Den Hertog een ingenieus 
vangapparaat uit zijn busje, dat hij op de hoek van de 
straat neerzet. Dit is een zogenaamd schietnet, dat met 
een simpele ruk aan een touwtje een enorm web zo’n 
negen meter ver knalt. Het gevogelte dat eronder komt, 
kan geen kant meer op. 
Alvorens de duiven te lokken met een paar flinke handen 
voer, belt hij voor zijn eigen veiligheid even de politie om 
te melden dat hij ze aan het vangen is. De medewerkers 
van Duke Faunabeheer, het enige bedrijf in Nederland 
dat is gespecialiseerd in het vangen, verjagen en weren 
van vogels op plekken waar ze overlast veroorzaken, 
krijgen soms te maken met emotionele reacties. Zo is een 
collega van Den Hertog ooit lastig gevallen door veilig-
heidsmedewerkers in Rotterdam. Zij hadden geen begrip 
voor het werk dat hij deed en werden agressief. ‘Daarom 
gaan we bij dit soort klussen altijd met z’n tweeën op pad.’

Vogelverschrikkers
Na de installatie van het vangnet is het een kwestie van wach-
ten. Den Hertog praat met wat omstanders die veelal positief 
reageren op zijn aanwezigheid. Wanneer hij door een klant 
wordt gebeld, klinkt het vrolijke gekwetter van een vogel uit 
de telefoon in zijn binnenzak.
Na ruim een kwartier tevergeefs wachten roept hij plots: 
‘Kijk, kijk, daar heb je ‘m!’ Net op het moment dat een aantal 
duiven zich voor het vangapparaat nestelt, komt het mannetje 
stipt op tijd ‘zijn’ duiven voeren. Duivenbeul en -broeder 
staan oog in oog met elkaar. Een volgende reactie blijft uit: 
de oude man ziet al gauw dat het een verloren zaak is en 
besluit verder te fietsen. ‘Hij gaat nu ergens anders duiven 
voeren. Die man gelooft echt dat ze dood gaan als hij ze niets 
te eten geeft’, verzucht Den Hertog. 
Inmiddels heeft de groep etende duiven op de grond zich uit-
gebreid tot een stuk of dertig. Wanneer Den Hertog aanstal-
ten maakt om de trekker van het net over te halen, klinkt plots 
een schreeuw.  Verderop fietst een tweetal pubers voorbij dat 
geen idee lijkt te hebben wat er gaande is. De duiven schrik-
ken en de vogels zijn gevlogen. Met een volle buik keren ze 
terug naar het dak. De poging is mislukt. Den Hertog rea-
geert gelaten, ruimt het voer op – ‘ik ga ze echt niet verwen-
nen’ – en deelt mee: ‘Kom, we gaan koffie drinken.’ 

gedood en gebruikt
In zijn kantoor op het industrieterrein van Lelystad legt Den 
Hertog meer uit over zijn beroep en de reacties die het 
uitlokt. Voorheen deed hij zijn werk in redelijke anonimiteit, 
maar in 2005 verwierf hij landelijke bekendheid door een 

‘ZE SchijTEN 
DE hELE BoEL 
oNDER’

Iedere maand loopt ANS 
een dag mee in een 
wonderlijke wereld. Deze 
maand: dieren doden als 
beroep

mEELopERS

Alle overlast kent een oplossing, ook een uit de hand gelopen vogelpopulatie. 
Arie den Hertog van duke Faunabeheer doodt duiven die gevels bemes-
ten en ganzen die zich in het luchtruim van Schiphol begeven.



mus uit de lucht te knallen die vroegtijdig een einde leek te 
gaan maken aan Domino Day. Dat kwam hem op veel kritiek 
te staan, omdat hij het leven van een mus opofferde voor 
een spelletje. Ook zijn werk op Schiphol, het vergassen van 
ganzen die het luchtverkeer hinderen, is zeer omstreden en 
bracht hem zelfs aan tafel bij Pauw & Witteman. Den Hertog 
snapt de kritiek van onder andere de Dierenbescherming en 
de Partij voor de Dieren, maar stelt dat deze vooral voort-
komt uit onwetendheid. ‘Mensen begrijpen niet dat er vaak 
grote financiële belangen spelen. Bovendien mag ik alleen 
bij zwaarwegende redenen gas gebruiken en de overlast op 
Schiphol is zo’n reden. Er komen steeds meer aanvaringen 
tussen ganzen en vliegtuigen, die rampen tot gevolg kunnen 
hebben.’ Het argument dat de dieren vreselijk zouden lijden 
weerlegt hij. Uit twee rapporten die Den Hertog laat zien, 
blijkt dat vergassen met CO2 de effectiefste en diervriende-
lijkste manier is. ‘Het gas is niet pijnlijk, het is gewoon kool-
zuur dat ook in cola zit. Na dertig seconden zijn de ganzen 
buiten bewustzijn en binnen twee minuten is het gebeurd. Ik 
kan er vijfhonderd ganzen in een keer mee doden. Als ze het 
gas verbieden, dan stop ik ermee: ik ga ze niet een voor een 
de nek omdraaien.’
Enthousiast laat Den Hertog een aantal filmpjes zien waarop 
hij ganzen bij elkaar drijft en vervolgens in een speciale 
aanhanger vergast. ‘Kijk, daar staat de koelwagen van de 
poelier. De ganzen worden meteen afgevoerd en alles 
wordt gebruikt. Het vlees gaat naar de voedselbank, de po-
ten worden vermalen tot hondenvoer en de veren verwerkt 
tot kussens. Als ik ze direct moest weggooien, zou ik nooit 
een dier doden.’ 

dakduif versus vangdrang
Naast het schietnet bieden kooien een mogelijkheid om dui-
ven te vangen. Via de bovenste verdieping van een parkeer-
garage klautert Den Hertog met collega op het dak van het 
winkelcentrum, waar al kooien zijn geplaatst die goed gevuld 
zijn met voer. ‘Je komt op plekken waar je normaal gesproken 
niet komt en dat maakt mijn baan zo mooi. Vanaf hier zie je de 
hele stad, die duiven hebben een prachtig leven.’ Toch wordt 
hier steeds minder gefladderd, Den Hertog haalde al zo’n 160 
duiven weg die in de nissen tussen de gebouwen sliepen. Het 
resultaat van hun spijsvertering is te zien aan de dikke laag 
groene prut op het gebouw. ‘Die mest is pure voeding voor 
de groei van mos’, aldus Den Hertog. Het gros van de duiven 
is al gevangen en de opbrengst van vandaag is dan ook niet 
overweldigend. Een tiental duiven en een enkele kauw heb-
ben hun vrijheid verloren. Den Hertog en zijn collega halen ze 
stuk voor stuk uit de kooien, klemmen ze tussen de handen en 
draaien ze vastberaden de nek om. Vervolgens worden ze in 
een juten zak gestopt, de laatste stuiptrekkingen van de vogels 
worden onttrokken aan het daglicht. Om ook de laatste duiven 
te vangen, plaatsen de vogelvangers extra kooien. ‘We laten ze 
door de week open staan, dan raken de duiven gewend aan 
de kooien en worden er meer gelokt. In het weekend kunnen 
we er dan in een keer heel veel vangen’, zegt de faunabe-
heerder, terwijl hij de zak met levenloze duiven in de bus zet. 
Hoewel fanatieke dierenvrienden het werk van Den Hertog 
verafschuwen, blijft hij er zelf nuchter onder en is hij over-
tuigd van de noodzaak van zijn werk. ‘Ik doe het omdat het 
nodig is, maar geniet er ook van: ik ben geboren met een 
vangdrang.’ ANS

ANS-Online.nl 
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Universitaire Studentenraad
NU!MedezeggeNschap
Om aan de student duidelijk te ma-
ken wat de Universitaire Studen-
tenraad (USR) is én wat zij doet, is 
NU!Medezeggenschap in het leven 
geroepen. Deze website wordt bijgehou-
den door de USR, maar ook door de Fa-
cultaire studentenraden en assessoren. 
Volg ons op Twitter, like ons op Facebook 
en bezoek de website. Op die manier 
blijf  je goed op de hoogte waar wij alle-
maal mee bezig zijn. Daarbij zijn vragen, 
tips en opmerkingen altijd welkom! Com-
municatie tussen de USR en student is 
namelijk essentieel om de Nijmeegse 
student te vertegenwoordigen. Website: 
www.numedezeggenschap.nl, Twitter: 
@NUMedezeggensch, Facebook: www.
facebook.com/NUmedezeggenschap, 
E-mail: usr@student.ru.nl. 

cUrsUs ‘goed bestUreN’  
Op 11 oktober organiseert het univer-
siteitsfonds SNUF een cursus ‘Goed 
Besturen’ voor de besturen van het 
komende collegejaar. Wij zullen als 
USR aanwezig zijn om te assisteren 
en tips te geven. Heb je een vraag voor 
de USR of  wil je nader kennismaken? 
Stap gerust op ons af. We hopen zo veel 
mogelijk besturen te zien, zodat ieder 
bestuur goed beslagen ten ijs komt. 

de 16e Usr 
Hoewel geen bijzondere leeftijd, zal 
ook dit jaar de USR zijn best doen zich 
zo goed mogelijk te profileren en een 
stempel achter te laten op dit col-
legejaar. We hopen dit jaar net zo veel 
voor de studenten te betekenen als de 
vele roemrijke raden voor ons hebben 
gedaan!

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

Achterste rij v.l.n.r.: Wouter Exterkate, Patrick Verleg, Michelle van Kleef, Renske 
Roorda, Mark Buck, Marcella Monteiro, Merle Bonefaas, Mirjam van Dam, Pepijn 
Eymaal. Voorste rij v.l.n.r.: Marc Thewissen, Nienke Aangenendt, Niels van 
Rosmalen, Jelko Dijkman, Sanne Handgraaf.

Op maandag 3 september zijn wij, de nieuwe Universitaire Studen-
tenraad, geïnstalleerd. In samenspraak met het College van Bestuur 
(CvB) en de Ondernemingsraad (OR) leveren wij een bijdrage aan 
het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. De studentenraad 
bestaat uit acht gekozen en zes benoemde leden. Door een kritische 
houding ten opzichte van het onderwijs, de voorzieningen op de 
campus en het Nijmeegse studentenleven, proberen wij de belangen 
van de Nijmeegse student zo goed mogelijk te behartigen. Dit doen 
we op tal van manieren: door te praten met beleidsmedewerkers, di-
recteuren, maar ook het College van Bestuur. De plannen van het CvB 
bespreken we vaak in zogenaamde ‘Gezamenlijke Vergaderingen’ en 
hebben hier soms advies of  instemming over. Zo hebben we bijvoor-
beeld in september de stand van zaken van Internationalisering be-
sproken. Om zelf  zaken aan de kaak te stellen, nieuwe regelingen aan 
te dragen en initiatieven te nemen gaan we ook dit jaar weer enkele 
taskforces opzetten. Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over de 
USR en onze werkzaamheden? Zie www.ru.nl/usr en check voor de 
laatste updates www.numedezeggenschap.nl.

Usr: klaar voor een jaar medezeggenschap 

(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: doe-het-zelf waarzeggerij

Wat: tarotkaarten leggen
Impressie: patience met plaatjes
prijs: 15 euro in een webshop
boodschap: willekeurig en niet 
kwaadaardig

Een pakje tarotkaarten 
heeft meer weg van een 
spaaractie bij Albert Heijn 
dan van een spirituele 
gids. Op de plaatjes zijn 
vier thema’s te ontwaren, 
elk vertegenwoordigd 
door veertien kaarten. 
Bijgevoegd is een hand-

leiding in A8-formaat met priegelige 
letters waarvoor je welhaast helder-
ziend moet zijn om ze te kunnen lezen. 
Ook het uitvoeren van de legging blijkt 
een moeizaam en langdurig proces. 
Allereerst wordt de ‘Signifikator’ geko-
zen, een kaart die de vraag in kwestie 
uitdrukt. Deze wordt vervolgens 
omringd door tien andere kaarten die 
elk iets zeggen over deze vraag, bij-
voorbeeld wat eraan voorafging en wat 
zal komen. Het zoeken naar overeen-
komsten in het uitgebreide resultaat 
levert een leuke tijdsbesteding op. Zo 
kan iedereen wel iets uit zijn verleden 
oprakelen wat ‘voorbestemd is, maar 
daarom niet kwaadaardig’.

Wat: bellen met AstroTV
Impressie: belspel zonder prijzen 
prijs: 80 cent per minuut exclusief 
de kosten voor het gebruik van uw 
mobiele telefoon
boodschap: alles komt goed

Als presentatrices van 
een nachtelijk, erotisch 
programma zitten de 
dames van AstroTV met 
een telefoon in hun hand, 
smachtend naar een bel-
letje van onzekere zielen. 
Dit doet vermoeden dat het 
intoetsen van het getoonde 

telefoonnummer het testpanel linea 
recta in de uitzending brengt. Niets 
is minder waar. Pas na vier pogingen 
en vijf minuten aan tips ter bevorde-
ring van innerlijke rust en intuïtieve 
ontwikkeling, krijg je een van de 
kwakzalvers te spreken. De bood-
schap die ‘medium’ Danielle Nijhuis 
oprakelt, voorspelt louter geluk. ‘Alle 
beslissingen die je neemt, zullen goed 
uitpakken. Succes met je toekomst.’ 
Na acht minuten bellen blijf je achter 
met een handjevol clichés. De origina-
liteit van de boodschap laat te wensen 
over, maar je hoeft tenminste niet met 
Gerard Joling van de duikplank te 
springen om op tv te komen.

Wat: numerologie
Impressie: instant-waarzeggerij
prijs: gratis
boodschap: hoog Gamma-gehalte

De manieren om nume-
rologie te beoefenen zijn 
ontelbaar. De mogelijkhe-
den lopen uiteen van per-
soonlijkheidsnumerologie 
aan de hand van je naam 
tot huisnumerologie, een 
boodschap op basis van je 
huisnummer. Het testpanel 

beperkt zich tot de geboortedatum 
waarmee enkele getallen kunnen 
worden uitgerekend. Voor mensen die 
het hoofdrekenen zijn verleerd kunnen 
de formules worden omzeild door ge-
bruik te maken van verschillende web-
sites, zoals spiritplaza.org. Zij lossen het 
rekenkundige klusje op en presenteren 
een hapklare uitkomst. Afgaande op 
de boodschap bevindt het testpanel 
zich in een progressief jaar: ‘Vaak zul 
je bezig zijn met behangen, verven en 
het uiterlijk van je huis, maar innerlijk 
ben je jezelf aan het behangen.’ Op 
deze manier ben je door slechts een 
paar muisklikken een tegeltjeswijsheid 
rijker. ANS

(Advertentie)
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SchERpgESTELD
De OMstreDeN MIssIe tAsK fOrce uruzGAN KOstte tusseN 2006 
eN 2010 VijfeNtWINtIG MILItAIreN Het LeVeN. fiLmmAKER RoBERT 
Oey vertelt hun verhaal in zijn dOcumentaire gesneuveld 
DooR DE ogEN vAN DE NABESTAANDEN.  
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Zittend aan zijn bureau vertelt de vader van omgekomen 
militair Tim Hoogland dat hij niet boos is op Defensie. ‘Ik 
kan beter boos zijn op mezelf, ik vond het mooi dat hij 
in dienst ging.’ Hij is nog lang niet over de dood van zijn 
zoon heen. Praten over zijn verdriet is lastig voor hem en 
dat belemmert hem om zijn normale leven weer op te 
pakken. Zijn vrouw staat bij het graf van hun zoon. Ze zegt 
hard haar best te doen om verder te gaan, maar ze is de 
levenslust gewoon verloren.
Met zijn film – ‘ik vind documentaire zo’n saai woord’ - 
Gesneuveld verbeeldt filmmaker Robert Oey de dood 
van de vijfentwintig Nederlandse militairen die in de pe-
riode van 2006 tot 2010 zijn omgekomen in Afghanistan. 
Hij doet dit niet door middel van shots van ontploffingen 
of oorlogsgeweld, maar aan de hand van verhalen van 
nabestaanden, interviews met militairen en beelden die 
hij schoot tijdens zijn twee weken durende bezoek aan 
Afghanistan. ‘Ik wil mijn blik op het leger richten via de 
dood van die jongens.’

behoefte om te schieten
Het leger heeft Oey altijd al gefascineerd. ‘Dat je als man 
of vrouw voor een beroep kunt kiezen waarbij je mogelijk 
het leven laat, vind ik heel bijzonder. Toch kan ik begrij-
pen dat je deze keuze maakt.’ Oey kan zich de aantrek-
kingskracht tot het wapentuig voorstellen. ‘Ik ben niet vies 
van het idee dat geweld een onderdeel is van wie we zijn. 
Als je mij voorstelt om in een weiland te gaan schieten op 
blikjes, een konijn of zelfs iets groters, dan ga ik zo mee. 
Een van de militairen uit de documentaire had kort voor 
het omkomen van zijn buddy zijn vriendin aan de tele-
foon. Hij had tegen haar gezegd: “Godverdomme, ik heb 
nog steeds niet kunnen schieten.” Ik kan mij dat gevoel 
wel voorstellen. Ik zou soldaat worden om te schieten. 
Veel, lang en zo hard mogelijk.’
De regisseur verbaast zich over de krampachtige hou-
ding van Nederland tegenover de krijgsmacht. ’We willen 
een leger en we geven er flink wat poen aan uit, maar 
we kunnen ze niet ergens naartoe sturen en zeggen “do 
your thing”. Weet je waar wij in Nederland goed in zijn? 
Humanitaire missies. Daar mogen ze wel schieten, maar 
het liefst niet raak. We missen het besef dat het laten zien 
dat je stoerder, beter en meer krijger bent dan anderen 
de essentie van het militaire beroep vormt.’ 

bescheiden beelden
Hoewel Oeys visie anders doet vermoeden, is Gesneu-
veld een rustige, bijna gezapige film. De kijker ziet de 
militairen niet in actie, maar in de kantine of op een gala. 
Opnames van het strijdveld of schreeuwende solda-
ten ontbreken. Oey: ‘Beelden van een oorlog met veel 
lawaai, gevloek en een cameraman die steeds wegduikt 
zijn al honderden keren vertoond en eigenlijk ook niet 
interessant. Het is veel aangrijpender om nadien in een 
veel soberdere beeldvoering op zoek te gaan naar het 
achterliggende verhaal.’ 

Dit doet hij aan de hand van monologen van familieleden, 
collega’s en vrienden van de slachtoffers. Zo spreekt de 
vader van wijlen Timo Smeeijhuizen over hoe zijn vrouw 
hem verliet en hij zich overgaf aan het geloof. De zus 
van sergeant Mark Weijdt doet een boek open over het 
moment dat zij op het punt stond de kist van haar broer 
te openen, zelfs al een schroef had losgedraaid, omdat ze 
anders zijn dood niet kon bevatten. De beelden die wor-
den gebruikt zijn simpel, stil en worden begeleid door 
een kalme muziek. Oey heeft deze keuze gemaakt vanuit 
zijn voorliefde voor het klinische, zo vertelt hij. ‘Ik vind het 
mooi als films de zaken feitelijk weergeven. Ik ben ook 
een enorme fan van filmpjes zoals ze die vroeger maak-
ten, waarbij je in een bierbrouwerij zag hoe van het hop 
een biertje werd gemaakt, hoe het flesje werd gevuld en 
hoe aan het einde iemand dat opdronk. Datzelfde wilde 
ik in eerste instantie met deze film doen, een feitelijke be-
schrijving van hoe het slechte nieuws in Nederland werd 
gebracht. Wat gebeurde er? Wat had diegene aan? Wat 
werd er gezegd?’ Er is echter meer in de documentaire 
gekomen dan dat alleen. ‘Uiteindelijk ben ik overmand 
door de verhalen en is er meer emotie bij komen kijken.’ 
Is het dan wel mogelijk om een onderwerp dat zo emotio-
neel geladen is feitelijk te brengen? ‘Jawel. Er zit heel 
veel zeggingskracht in simpele handelingen: de manier 
waarop je ontbijt, wat je aantrekt en hoe je dat doet. Ik 
film sprekers niet voor niets achter hun bureau vol papie-
ren of terwijl zij een kleffe bruine boterham met kaas eten 
bij de patiëntenadministratie. Ik zou ook een indrukwek-
kendere omgeving kunnen kiezen, maar deze alledaagse 
handelingen in hun doorsnee context zeggen veel meer.’ 

tarten van het lot
De documentaire mag dan uiterlijk kalm zijn, de inhoud 
is des te heftiger. ‘Deze film is heel diep gegaan. Ik 
raak ontroerd als ik hem terugkijk. De gevoelens die de 
mensen in de film bij me oproepen overvallen me op zo’n 
moment.’ Ook voor hen is het zien van de film confronte-
rend, vooral de eerste keer. ‘Zij moeten vooral heel erg 
wennen aan het feit dat hun verhaal in dienst staat van 
een groter geheel. Pas na een tweede, derde of vierde 
keer beginnen ze het te begrijpen.’ Hoewel Oey het in 
eerste instantie niet zo heeft bedoeld, zien sommigen de 
film als een eerbetoon aan de omgekomen militairen. ‘Ik 
geloof zelfs dat het woord monument is gevallen, maar 
ik denk dat dat heel persoonlijk is. Een monument is niet 
van zichzelf een monument, dat moet het blijken te zijn. Ik 
bepaal niet voor de nabestaanden of dat hier het geval is. 
Dat is iets heel particuliers.’

SchERpgESTELD

‘Er zit heel veel zeggingskracht in 
simpele handelingen: de manier 
waarop je ontbijt, wat je aantrekt’
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gaat naar antwoorden is dat een linke exercitie, omdat je 
niet goed weet wat de antwoorden zijn.’ 

Film is geen kunst
Op 30 september ging Gesneuveld in première op 
het Nederlands Filmfestival. Oey is niet bang voor de 
reacties. ‘Ik weet dat er momenten in zitten waarop je 
niet weg zult zappen. Ik heb gewerkt met een camera 
waarbij om de twaalf minuten de kaart vervangen moest 
worden, daardoor moesten mensen hun verhaal in korte 
tijd verwoorden. Dit levert een hoge mate van concen-
tratie op en dat is te zien.’ De vraag met welk doel hij 
deze documentaire heeft gemaakt wuift hij weg. ‘Voor 
geen enkel doel, hoogstens voor mijn eigen begrip. 
Bij de start van het proces ben je enkel bezig met het 
verzamelen van materiaal. Naarmate je de film maakt, 
krijgt deze betekenis en diepgang. Nu zitten er hon-
derden dingen in die ik zo kan opnoemen, maar er is 
geen boodschap die ik wil overbrengen. Een film met 
een boodschap is volgens mij oervervelend. Wanneer 
de betekenis verborgen ligt en er voorzichtig doorheen 
sijpelt is dat vele malen interessanter. Mensen hoeven 
van mij ook niet stil te staan bij de ernst van wat er is 
gebeurd, dat is niet iets wat ik wil bereiken.’ Oey staat 
rationeel en nuchter in zijn werk. ‘Terwijl ik hiermee 
bezig was stortte er in Afghanistan een Chinook naar 
beneden, 31 doden in een moment. Breivik schoot op 
Utoyah bijna zeventig mensen neer. En dan ben ik bezig 
met een documentaire over 25 gesneuvelde militairen?’ 
Oey weert opinie uit zijn stukken en wil zich ver van de 
politiek houden. ‘Dat gelijkhebberige bij documentaire-
makers kan ik niet hebben. Net alsof ik weet wat goed is 
voor de wereld. Natuurlijk vind ik dat ik iets te melden 
heb, maar niet in mijn films. Als mensen Gesneuveld 
politiek willen uitleggen, be my guest. Het is echter 
bedoeld als een apolitieke film.’
Het is mede daarom dat hij liever over film dan over 
documentaire spreekt. ‘Ik heb een afkeer van dat woord. 
Ik geloof dat een film ten principale is bedoeld om te 
entertainen en een goede actiefilm kan dan ook veel-
zeggender zijn dan een Zweedse documentaire. Dit is 
natuurlijk gevaarlijk om te zeggen wanneer het onder-
werp 25 doden betreft. Ik geloof echter dat een film 
uiteindelijk mensen naar de bioscoop moet trekken en 
hen daar moet vervoeren.’ 
ANS

Wil jij kaarten winnen voor de ver-
toning van Gesneuveld in VliiaLUX? 
Scan de code en doe mee aan onze 
prijsvraag op ANS-Online.

De filmmaker gaat zorgzaam om met de rouwenden. ‘Ik 
vind het belangrijk dat het maken van de film in harmo-
nie met de betrokkenen gebeurt. Documentairemakers 
die een kort geding aan hun broek krijgen, heb ik altijd 
heel verdacht gevonden. Bovendien moet je mensen 
soms tegen zichzelf in bescherming nemen, bijvoor-
beeld wanneer ze boos worden of politieke uitspraken 
doen. Dergelijke beelden gebruik ik dan niet.’ 
Het is duidelijk dat Oey heel betrokken is bij degenen 
die in zijn film voorkomen. Hij kent hun verdriet, niet 
uit ervaring, maar uit hun verhalen. ‘Dat verdriet is een 
ander soort verdriet dan van iemand die zijn naaste aan 
een ziekte of ongeluk heeft verloren. Het grote verschil is 
dat deze mannen het lot zelf opzochten. Het is zoals een 
van de vaders zegt: “Hij was er al geweest, hij had het al 
gedaan en toch wilde hij nog een keer.” Vroeger zei men 
dat je stierf voor je vaderland, maar ik geloof niet dat die 
zin nog veel wordt uitgesproken. Ook de vraag naar zin-
geving is daarom een essentiële. Wanneer men op zoek 

‘Een film met een boodschap is 
volgens mij oervervelend’



Omringd door vijftien blonde, mentaal uitgedaagde 
boerendochters, bevond ik me in een stinkend sporthok 
voor een vieze, confronterende spiegel. De pasjes waren 
verdeeld, de muziek zwol aan en gespannen wachtte ik op 
het moment dat ik de vloer aan kon vegen met al die ex-
cuusdanseressen. Plots hoorde ik gesmiespel en gegrinnik 
achter me. Ik werd rood en liet mijn schouders beschaamd 
zakken. Want ik wist, nee VOELDE, waarom ze lach-
ten: de oppertrut, Melissa, zat vast weer vuile roddels te 
verspreiden over mijn wel erg opvallende gelijkenissen met 
Geer. Want ja, die homo die nergens de kracht nie meer 
voor heeft, was ook op de Brabantse mestbelt ‘gewoon’ 
beroemd. 
 
Het gepest van Melissa, en iedereen die zich haar ‘vrien-
din’ noemde, begon direct op het moment dat ik de dans-
school voor het eerst betrad. Ik kende de meeste meiden 
slechts vaag en enkel van gezicht, aangezien hun roots in 
een naburig gat lagen. Dat leek hen echter geenszins te 
deren: ik maakte vanaf seconde een geen schijn van kans. 
Blijkbaar hadden ze ergens geleerd dat het pesten van 
dansende jongens volstrekt normaal was. Dit was op mijn 
eigen, dorpse school eveneens het geval, maar daar was 
het getreiter, gelukkig, wat onschuldiger. 
De blonde danseresjes bevestigden verdrongen angsten 
die ik al tijden met me meedroeg. Angsten die me er 
jarenlang van hadden weerhouden om ongegeneerd en 
vol overgave uit te komen voor mijn grote liefde: dansen. 
Want die passie zat er duidelijk al vroeg in. reeds op mijn 
zevende stond ik uren voor de spiegel om choreografieën 
op hits van Britney en the A*teens in te studeren. Als 
een ware popster daalde ik vervolgens in een flitsend 
tenue (blonde pruik incluis) de trap af, om mijn ouders en 
overige aanwezigen te verpletteren met mijn danstalent en 
vliegende zweetdruppels.   

‘Professionele’ danslessen konden dientengevolge niet 
uitblijven. tegen die tijd had mijn kinderlijke onschuld 
echter al flink wat deuken opgelopen door de onophou-
delijke, achterlijke reacties op mijn ‘vrouwelijke’ interes-
ses. Ik was daarom nauwelijks verbaasd toen het blonde 
offensief me meteen vol overgave uitkotste. Aangezien 
ik, uiteraard, verreweg de beste danser was, probeerde ik 
de hatelijke uitspraken van Melissa en cohorten in eerste 
instantie gewoon af te doen als jaloezie. Helaas had dat 
een averechts effect: plots was ik een arrogant mietje. 
Totaal verbouwereerd besloot ik daarom dat het niet langer 
meer zo kon, ik had er de kracht niet meer voor. Ik stopte 
resoluut met dansen, deponeerde mijn pruik in de Maas en 
trok een baggy broek aan. Niemand mocht ooit nog zien 
dat Melissa stiekem gelijk had. Niemand mocht ooit nog 
vermoeden dat ik was als Geer...

dIArIUM VAN eeN 
dOrpSHOMO

Interview robert Oey
P. 24

diarium van een dorpshomo
P. 25



In deze rubriek staat iedere 
maand een ander issue 
centraal, waarover de me-
ningen sterk zijn verdeeld. 
Deze maand: vrije handel 
in Mein Kampf

In 2015, 70 jaar na het overlijden van Adolf Hitler, zullen de auteursrechten op Mein Kampf 
komen te vervallen. Mede door deze op het boek rustende auteursrechten, die in handen 
zijn van de Duitse deelstaat Beieren, is de handel in herdruk verboden. Hierin kwam bijna 
verandering toen voormalig minister Plasterk in 2007 stelde dat het boek vrij beschikbaar 
moest zijn. Een meerderheid in de Tweede Kamer was het daarmee oneens en sprak 
schande van het voorstel.
Het agressieve antisemitisme en Hitlers theorieën over de superioriteit van het zogenaamde 
Germaanse ras maken dat verspreiding van Mein Kampf een vorm van haatzaaien is. Dit 
is de tweede reden voor het verbod op het verhandelen en vervaardigen van het boek in 
Nederland. De Hoge Raad oordeelde in 1997 dat het niet alleen om auteursrechten draait, 
maar dat de eigenschappen van het boek zelf strafbaar zijn. Dit is echter niet in alle gevallen 
zo. Een heruitgave voorzien van wetenschappelijke annotaties is toegestaan en in Nederland 
is het eveneens niet verboden om Mein Kampf in bezit te hebben. 
Ondanks deze uitzonderingen van de Hoge Raad is het vreemd dat er een beperking wordt 
opgelegd op de vrijheid van drukpers en meningsuiting. Is het goed om het uitgeven van 
Mein Kampf te legaliseren in Nederland of moet er worden gestreefd naar een verlenging 
van het verbod op uitgave?

BoEKT vERBoD 
SUccES?

hET iSSUE

DE STELLiNg vAN DEZE mAAND: Het uItGeVeN VAN MeIn KaMpf MOet WOrDeN GeLeGALI-
seerD IN NeDerLAND  

Het issue Tekst: Inge Widdershoven/ Illustratie: Alex Kup
P. 26

ronny Naftaniel, directeur van het Centrum voor 
Informatie en documentatie Israël
‘In essentie ben ik tegen een legalisatie. Het is in Nederland 
bij wet verboden om aan te zetten tot haat. We weten dat 
Mein Kampf aanzet tot haat en dat er geen grotere mas-
samoord is geweest dan als gevolg van het racisme in dit 
boek. Strafbare uitlatingen over Joden en anderen in Mein 
Kampf komen net als iedere andere strafbare racistische of 
discriminerende uitlating voor de rechter. 
‘Er zullen ongetwijfeld politici zijn voor wie een vrije uit-
gave geen probleem is. Zij vinden dat je alles moet kunnen 
uitgeven. Naar mijn mening worden grenzen niet alleen 
aangegeven door de wet, maar ook door fatsoen. Van een 
boek dat in de openbare bibliotheek ligt voor wetenschap-
pelijke doeleinden verwacht ik geen problemen. Dat wordt 
anders wanneer het boek in handen komt van extreem 
rechtse organisaties die het gebruiken als handvat om 
bijvoorbeeld de moslims uit Nederland weg te werken. 
Het zou buitengewoon kwalijk zijn als deze groep dit boek 
gaat verspreiden met slechte intenties. 
‘Mein Kampf mag niet worden uitgegeven, tenzij voorzien 
van deugdelijk wetenschappelijk commentaar en een be-
schrijving van de gevolgen die het boek teweegbracht. De 
Duitse overheid laat een dergelijk exemplaar met kritische 
annotaties maken. Het zou prettig zijn als de politiek een 
subsidie geeft voor de vertaalslag naar het Nederlands.’ 

prof. dr. paul Sars, hoogleraar duitse taal en Cultuur 
en decaan van de Faculteit der Letteren aan de rU
‘Ik ben voor legalisatie om drie redenen: ten eerste moet 
er in beginsel vrijheid van meningsuiting zijn. Alleen door 
een maatschappelijk debat kan worden vastgesteld of het 
boek onder curatele moet worden geplaatst omdat het te 
zeer aanstoot geeft, kwetst of beledigt. Een optie is dan om 
uitleen te beperken tot studiedoeleinden of door het stel-
len van een leeftijdsgrens. Een verbod is pas wenselijk in 
het uiterste geval. Daarnaast wekt het verbieden van Mein 
Kampf de suggestie dat het boek diepzinnige of geheime 
inzichten bevat, wat slechts belangstelling uit ongewenste 
hoeken aanwakkert. Een verbod werkt uiteindelijk ook 
averechts. In neonazistische kringen wordt het boek dan 
vaker onder de tafel verhandeld, waarmee ze ook nog 
eens veel geld verdienen. 
‘Je kunt gedachtegoed op schrift wel weghalen, maar het 
blijft in de hoofden en in de harten. Het gaat juist om het 
aanpakken van de oproerkraaier, de haatzaaier, de aan-
stichter. Niet Mein Kampf, maar de handlangers van Adolf 
Hitler en de zwijgende toeschouwers hebben de vernieti-
gingskampen veroorzaakt.
‘In plaats van verzwijgen is het beter om steeds weer kei-
hard met Auschwitz te worden geconfronteerd, dus ook met 
deze slecht geschreven, niet onderbouwde scheldkanonna-
de tegen met name de joodse Duitsers uit de jaren twintig.’
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De Prijs VAN eeN OrIGINeeL exeMPLAAr 
VAN MeIn KaMpf  Is VOOrAL AfHANKeLijK 
VAN De DruK. een eDitie uit ’39 worDt op 
eBay aangeBoden voor een prijs varië-
renD van 200 tot 800 Dollar. 

De eerste DruK VAN Het ruIM AcHtHON-
DerD PAGINA’s teLLeNDe BOeK VOND 
PLAAts IN 1925. in totaal zijn er nu ruim 
tien miljoen exemplaren van Mein KaMpf 
op De werelD te vinDen.

veel bibliotheken in neDerlanD hebben 
het Boek in hun collectie opgenomen. 
Het (uIt)LeNeN VAN HItLers BOeK Is tOeGe-
stAAN IN NeDerLAND. 

in De verenigDe staten en het verenigD 
koninkrijk zijn geen Beperkingen op 
De verkoop en hanDel van Mein KaMpf, 
OMDAt De AuteursrecHteN VOOr 1939 
AAN uItGeVers IN DIe LANDeN WerDeN Ver-
KOcHt.

Willem Huberts, onderzoeker van de nationaalsoci-
alistische letterkunde
‘De Duitse versie is in Nederland verboden omdat Bei-
eren, de auteursrechthebbende, dat verbiedt. En dat is 
goed, want zo zit onze rechtsstaat nu eenmaal in elkaar. 
Zolang Beieren vervaardiging en verspreiding van dit 
boek tegenhoudt, vindt dat ook niet plaats. 
‘Een lijst van verboden boeken bestaat in Nederland 
gelukkig niet. Het uitgeven van de bestaande Nederlandse 
vertaling, Mijn Kamp, wordt niet toegestaan omdat haat-
zaaien verboden is. Het lijkt mij verstandig als Justitie niet 
meer optreedt tegen vervaardiging van, en handel in de 
bestaande Nederlandse vertaling van Mein Kampf. Waar 
het om draait is dat de strafrechtelijke gevolgen zouden 
moeten uitblijven. Van vervolging op grond van beledigen 
en haatzaaien moet worden afgezien om de vrijheid van 
meningsuiting beter te waarborgen. De Tweede Kamer 
zou haar uitspraak van 2007 dan ook moeten herzien, toen 
was een meerderheid tegen de vrije beschikbaarheid, 
wat een onzinnige beslissing is. Het is niet goed als een 
boek uit de handel wordt gehaald, want democratie gaat 
nooit samen met censuur. ‘Mocht Mein Kampf vrij beschik-
baar worden, dan leest niemand het helemaal uit omdat 
het volkomen onleesbaar en volstrekt onbegrijpelijk is. Als 
iemand na het lezen toch antisemiet blijkt te zijn, was hij 
dat voordien ook al.’ ANS
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LijN 1
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 erasmusgeBouw.

Bij het verlaten van de bus springt het Erasmusgebouw als 
een niet te missen pronkstuk van de Radboud Universiteit in 
het oog. Naast slaperige studenten en de hoofdverstrekker 
van discutabele maaltijden zijn ook de kantoortjes van menig 
studievereniging gevestigd in dit blok beton. In een van deze 
grauwe cellen is het dagelijks bestuur van de Geschiedenis 
Studenten Vereniging (GSV) Excalibur te vinden.  
Het nauwelijks twintig vierkante meter grote kantoor van de 
GSV is alleen voor de survivalexpert bereikbaar, gezien de 
toeristische omweg die via de tweede verdieping naar de 
locatie op de eerste etage leidt. In het kantoor is weliswaar 
geen ronde tafel te bekennen, maar als café doet de vereniging 
niet onder voor hun stamkroeg Camelot. Naast de standaard 
warme dranken teugt de GSV-top op de vroege maandag-
ochtend ook andere vloeibare delicatessen. Hoofd PR Jesper 
(21): ‘Wat nemen we vandaag? Een lekkere bak koffiemelk?’ 
‘Plofmelk of de kuipjes?’ reageert secretaris Wouter (21) droog. 
Koffie blijkt voor de bestuursleden van essentieel belang te zijn 
om de nasleep van de intro te overleven. Vooral de overvloed 
aan enthousiaste eerstejaars geeft het bestuur kopzorgen. Mar-
lies (19), hoofd jaarplanning, legt uit: ‘We richten nu een nieuwe 
commissie voor de eerstejaars op, waarbij ze voor en met 

elkaar activiteiten gaan opzetten.’ Het bestuur heeft die tactiek 
van hun voorgangers meegekregen. Studenten elkaar laten 
vermaken is immers een stuk minder werk dan zelf activiteiten 
verzinnen. Het vorige bestuur heeft echter niet alles doorge-
geven. Voorzitter Sjef (23) bekent dagelijks smekend met de 
voormalig secretaris aan de lijn te hangen, in afwachting van 
een lading onafgemaakt werk.
Opvallend aan het negenentwintigste bestuur van de GSV 
is het mannelijke overwicht, dat nu door drie heren wordt 
vertegenwoordigd. Hoewel logistiek voor Sebastiaan (23), 
hoofd van de reiscommissie, geen probleem zou moeten zijn, 
bleek station Zwolle voor hem deze morgen het eindpunt. Ook 
penningmeester Robin (20) laat vandaag verstek gaan. Geluk-
kig is Marlies niet vies van een beetje mannelijke dominantie: 
‘Stiekem vind ik het heel relaxed om met alleen maar jongens 
te werken.’ De rest vult haar aan: ‘Voor ons is het juist fijn om er 
een vrouw bij te hebben, anders zou het hier maar een rom-
mel zijn.’ Of Marlies het overvloedige testosteron in toom kan 
houden moet blijken op de aankomende constitutieborrels. 
Sjef heeft er in elk geval zin in: ‘Bier drinken is nooit vervelend.’ 
Voordat het zover is, zal het bestuur zijn hersencellen nog hard 
nodig hebben voor de quiz. ANS 

ERASm
USgEBoUw

Vlnr: Sjef, Jesper, Wouter en Marlies
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kennisvragen

Hoe luidt de legende over excalibur?  
Wouter: ‘Excalibur was een zwaard dat vastzat in een steen. 
Degene die het eruit kon halen, werd koning. Een aantal grote, 
sterke mannen hadden het al geprobeerd, maar uiteindelijk 
lukte het een jongetje genaamd Arthur. 
Sjef: ‘Wat mensen niet weten, is dat het zwaard blijkbaar nu 
ergens in een la op ons kantoor ligt.’ 

Als ware historici zijn de bestuursleden goed op de hoogte van 
mythische zwaarden en rotsen. Na enig doorvragen blijken ze 
zelfs van het officiële einde van de legende, een enkeltje bodem 
bergmeer voor het zwaard, op de hoogte te zijn. Daarmee 
scoren ze hun eerste breintje.  

binnen hoeveel seconden raak je de grond als je van de 
erasmustoren springt?  
Jesper: ‘Ligt dat niet aan de omstandigheden? Zeven.’
Sjef: ‘Dat is lang hoor. Een, twee, drie en splash. We zeggen 
viereneenhalve seconden.’ 

Hoewel de argumentatie meer op fingerspitzengefühl is 
gebaseerd dan op wetenschappelijke inductie, doen de alfa’s 
hier absoluut niet onder voor wis- en natuurkundigen. Het juiste 
antwoord ligt tussen de 4,3 en 4,8 seconden. Voor de GSV ligt 
het niet aan de omstandigheden dat het tweede breintje binnen 
wordt gehaald. 

Wat is de oorspronkelijke functie van een stokpaardje? 
Jesper: ‘Een attribuut voor een feestje. Misschien is het wel 
speciaal verzonnen voor LARP.’’ 

Klopt als een bus?

Kennis van feiten is een van de stokpaardjes van de studie 

Geschiedenis. Hoewel het opdissen van parate kennis ze niet 

probleemloos afgaat, hebben de GSV’ers wel enig inzicht in na-

tuurkundige wetten en zijn ze in staat vlijmscherp te redeneren. 

Wouter: ‘Dat is gewoon speelgoed, of is het bedacht als at-
tribuut voor een poppenkast?’  
Marlies: ‘Ik denk dat het gebruikt werd om te oefenen voor 
steekspellen.’ 
Wouter: ‘Welnee, ik kan me niet voorstellen dat volwassen 
mannen op elkaar afrennen met van die kleine stokpaardjes. 
Het is kinderspeelgoed.’  

Alle colleges over middeleeuwen ten spijt, zit alleen Marlies in 
de goede richting. Het stokpaardje diende als plaatsvervan-
gend paard tijdens de training tot ridder. Mochten de jongens 
aspiraties hebben om ridders op het witte paard te worden, 
moeten ze hun kennis van de krijgskunst flink bijspijkeren. Dit 
antwoord levert geen breintje op.

Wie is Nicolaas berg?
Jesper: ‘Is het heel gênant dat ik dit niet weet?’ 
Sjef: ‘Een spits van PSV? Een Scandinavische, protestantse 
extremist? Ik weet het niet.’ 

Erg betrokken met hun docenten zijn deze geschiedenisstuden-
ten niet. Nicolaas Berg is het pseudoniem van Peter Rietbergen, 
de eminence grise van de negende verdieping, waar de sectie 
Geschiedenis zetelt. 

Van wie is deze quote: History will be kind to me, for I 
intend to write it?
Jesper: ‘Deze moet van een heerser zijn.’ 
Wouter: ‘Van een Engelse heerser, denk ik. Anders was het 
wel een Franse quote geweest.’
Marlies: ‘Herodotus?’  

Hoewel Wouter een erg sterk punt maakt en taalkundig ge-
zien in de buurt komt, scoren de GSV’ers hier wederom niet. 
De uitspraak behoort toe aan Winston Churchill, het proto-
type Engelsman. ANS

Beeldend vermogen

Als verwijzing naar het logo van de GSV wordt een aftands 

stokpaardje uit een hoek opgediept. Ergens in een kast zou 

het bijbehorende zwaard moeten liggen. ‘Kijk anders in de 

badmintonla’, adviseert Marlies, die niet fysiek deelneemt aan 

de hectische zoektocht.

De paarse eenhoorn vormt, door het ontbreken van het 

zwaard, het fletse middelpunt van een ongemakkelijke foto. 

Het bestuur moet gaan werken aan zowel zijn speurcapacitei-

ten als spontaniteit. 
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opLoSSiNg cRypTo iNTRo-ANS
HorIZontaal: 4. AD fuNDuM, 6. OVuM, 7. sPOrtDAG, 
8. cArOLus MAGNus, 10. VerDWALeN, 11. KrOeGeN-
tOcHt, 12. tIeteN, 15. scHOr, 17. KOts, 18. PAstA, 20. 
ONtGrOeNING, 22. BIerestAfette, 23. BANAAL, 26. 
MIsDrAGeN, 27. DOctrINe, 29. PINt, 30. WeeKeND
VertIcaal: 1. DIsPuut, 2. zuIPeN, 3. GesLAcHtsOr-
GAAN, 5. MeNtOrKINDJe, 8. cOrPs, 9. KAter, 13. eL 

sOMBrerO, 14. DAs, 16. ONtMAAGD, 19. feut, 21. BrA-
KeN, 24. BrAsseN, 25. KNOr, 28. cOLLeGe

wiNNAAR
Winnaar van de vorige crypto is jasper Beertema. Wil jij twee vrij-
kaartjes winnen voor de Popart in Europa-tentoonstelling in Museum 
Het Valkhof? stuur je oplossing voor 17 oktober onder vermelding 
van naam en telefoonnummer naar redactie@ans-online.nl. 

cRypTo
subsidies  vervAllen, orkesten Worden mAssAAl Wegbezuinigd en FestivAls gAAn FAilliet. 
dAArom deze mAAnd een crYptisch protest. We trekken ons niks AAn vAn henk en ingrid en 
genieten vAn onze linkse hobbY’s! 

Crypto
P. 31

hoRiZoNTAAL
1. Dit kleine dier van edelmetaal riep heel hard Boe toen de winnaar bekend werd (6,4), 3. Van opera libretto’s tot musicalzoen, in dit kijkkasteel 
is altijd wat te doen (10), 6. Dit literaire cadeau krijg je maar zeven dagen per jaar (18), 9. Het is weer feest in de lage landen (8), 11. Op deze 
Duitse groene heuvel worden meesterwerken geschreven (8), 12. Deze carolinger huppelt graag rond in een tutu (6), 13. Deze Belgische haar-
dracht bestaat voornamelijk uit tekeningen (6). 18. Deze literaire lekkernij is niet voor preutse mensen (5,5), 19. Muzikaal sprookje uit Nijmegen 
(11), 20. Deze Engelse glamrockster zwaait de scepter (5) 

vERTicAAL
2. Artistieke arbeid, is te vinden in 16 (9), 4. snoopy ontmoette in 1969 zijn vriend voor het leven, ook al hield hij niet van Hendrix (9), 5. tjaikovski kreeg 
het aan de stok met de Partij voor de Dieren toen hij vogels spitzen liet dragen (10), 7. Het coolste ingrediënt van bier vindt z’n oorsprong op straat (6), 8. 
Als het sneeuwt roetsjen deze ruige mannen al moordend de berg af (6), 10. Hier worden muzikale talenten goed bewaard (14), 14. “’t Blijft toch je zoon 
hè”, al schiet hij met losse patronen (7), 15. Drommels, drommels en nog eens drommels, waar is die circusartiest! (8), 16. De grote meesters worden 
hier opgehangen (6), 17. een deel zei ja in het spaans en wees naar de zak met geld (8)
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Wie: Marjolijn (25), Master Arbeid, Organisatie en 
Gezondheidspsychologie 
Wat: een Honda CB-1, model 1989, 52,2 PK  
Waar: op de klinkers

waarom ben je bij nijmeegse studenten motorrijders vereniging 

dondor van start gegaan?  

‘Ik had mijn motor nog maar net, toen er een spuuglelijke flyer van Dondor 

aan mijn stuur hing. Dat weerhield me er echter niet van om langs te gaan 

bij de vereniging.

Het idee om samen te toeren en flink gas te geven trok me wel. zo heb ik 

samen met Mark en Johannes Dondor op poten gezet. zij hebben de club in 

beschonken toestand bedacht, zoals de beste ideeën ontstaan onder invloed.’

zijn jullie de nijmeegse hells angels?  

‘We houden ons niet bezig met criminele activiteiten en volgens mij heeft nie-

mand van ons een tatoeage. Ik vind de Hells Angels een stel vadsige kerels. 

De leren hesjes die ze dragen bieden helemaal geen bescherming tijdens het 

rijden, terwijl veiligheid voor ons juist het belangrijkst is.  

‘Dat wil niet zeggen dat we geen grenzen opzoeken, ook wij geven wel eens 

te veel gas. tijdens ons jaarlijkse Hemelvaartsweekend pakten we een lekker 

stukje asfalt. Ik wilde omdraaien en dezelfde route nog eens nemen, maar 

toen ging het flink mis en klapte ik tegen de vangrail. Mijn motor was stuk en 

ik moest met een gezinsauto van de ANWB naar huis. Dat laatste zie ik een 

Hells Angel niet zo snel doen.’

heb je als vrouw op een motor last van vooroordelen? 

‘Voor mij bestaat er geen stereotiepe motorrijder. Wel word je als vrouw door 

andere rijders vereerd, want een meisje op een motor zien ze niet zo vaak. De 

mannen stappen af, gaan op de knieën en kussen de banden van je motor. 

Het is cool als vrouwen motorrijden, je merkt dat het wordt gewaardeerd.’  

gebruik je de motor om indruk te maken op het andere geslacht?

‘Natuurlijk, als ik iemand wil hebben trek ik alles uit de kast. rijden op mijn 

motor kan een jongen echter vergeten, al is hij nog zo leuk. Je zult mij ook 

nooit zien met een date achterop. Los van het feit dat ik dan bijna niet vooruit 

kom, is het veel leuker om naast elkaar over de weg te scheuren. Daarbij vind 

ik het zielig voor mijn motor, koop er zelf maar een.’ ans

Tekst: Liselotte Bosch en Jasmijn Lobik
Foto: Mirte ten Broek


