
Algemeen Nijmeegs Studentenblad / november 2013

ANS
PRONKT



cOmmeNTAAR

Mogen wij aan jullie voorstellen: First Lady De L’Autant. Deze 
witte stoeipoes siert niet alleen de voorkant van deze ANS, 
maar schittert ook regelmatig bij verschillende shows door het 
hele land. Met haar blauwe ogen wist zij al heel wat schoon-
heidsprijzen in de wacht te slepen. 

ANS houdt van deze dame, want ANS houdt van poezen. Een 
redacteur kan zijn Facebook hier op kantoor niet open laten 
staan zonder een kattenplaatje cadeau te krijgen. Een enkele 
oud-redacteur is zelfs zover doorgeslagen dat hij zijn kamer 
heeft opgeleukt met een kek kattenbehangetje. 

Het mag duidelijk zijn dat wij blij verrast waren toen wij 
hoorden dat er maar liefst vijfhonderd katten naar Nijmegen 
zouden komen. De Jan Massinkhal vol met miauwende en 
spinnende pluizenbollen en enkele exemplaren zonder haar, 
daar moesten wij wel een kijkje nemen. Het resultaat is terug 
te lezen op pagina 18.

Wie niet geeft om uiterlijk, maar liever gaat voor inhoud 
kan beter acht pagina’s verderop kijken.  Hier vind je een 
discussie over het academische gehalte van Geneeskunde. 
Studenten maken onderling vaak een geintje over het be-
roepsgerichte niveau van deze opleiding. De dokters in spe 
wordt toegeroepen dat zij maar ‘lekker feitjes moeten gaan 
stampen’. Wij vonden het hoog tijd om deze quasi-gemeende 
opmerkingen nu eens in een serieus daglicht te plaatsen en 
legden een stelling voor aan twee wetenschapsfilosofen. 

Kortom, genoeg leesstof in deze ANS. Wij gaan ondertussen 
verder met het zoeken naar kattenplaatjes, want een onoplet-
tende redacteur is vergeten uit te loggen. 

De hoofdredactie
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04 Wetenschap, benut uw student
Fraudegevallen binnen de wetenschap als die van Bax 
laten zien dat het controlesysteem nog niet waterdicht is. 
ANS bekijkt de mogelijkheid om studenten in te zetten als 
helpende hand.

08 ‘Ik ben een tevreden man’
Arjan Ederveen werd ooit bekend als Theo uit Theo en 
Thea. Ook nu hij zijn hazentanden en hoge stem achter 
zich heeft gelaten is hij nog succesvol als schrijver en 
auteur. ANS zocht hem op in Amsterdam.

12  Rekenen op goud 
Wiskunde, statistieken en kennis van het menselijk lichaam 
zijn niet alleen interessant voor professoren met witte 
haren. Ook sporters maken steeds meer gebruik van de 
wetenschap om nog beter te worden dan de tegenstander. 
Waar vinden theorie en praktijk elkaar?

22 Oorlog op dun ijs
Bernice Notenboom beklom de Mount Everest en kajakte 
in het wilde water van de Niger. Dit doet zij met het doel 
aandacht te trekken voor milieuproblemen. ‘Het belang-
rijkste is om een grote mentaliteitsverandering ten aanzien 
van klimaatproblemen in gang te zetten.’ 

05 Barmhart
07 Het laatste oordeel
16 Middenpagina
18  Meelopers
21 De Graadmeter
25 W.V.T.T.K.
26 Enerzijds Anderzijds
28 Aan Tafel
30 Colofon
31 Crypto
32   De Raddraaier

16 28128



Tekst: Redactie/ Illustratie: Rens van Vliet ANS-Online.nl
P. 03

NieT ANS
In Groningen brak schurft uit, het Centrum voor Par-
lementaire Geschiedenis werd gered en Hongaarse 
studenten gingen met de billen bloot. Maar ook verdedig-
den studenten het fulltime besturen, tikte de RU - precies 
zoals ANS voorspelde - een klooster op de kop en werd 
er afgelopen maand fatsoenlijke muziek geluisterd op het 
ANS-kantoor. Maar er gebeurde meer!

Beste brede universiteit?
Afgelopen jaren mocht de RU de Elsevier-titel ‘beste 
brede universiteit’ dragen, dit jaar moest de titel aan de 
Universiteit Leiden worden afgestaan. Maar of de RU daar 
nou zo rouwig om moet zijn? De kwalificatie is namelijk 
niet zo betrouwbaar als zij doet vermoeden, zo achter-
haalde ANS. Op basis van één beantwoorde vraag wordt 
de ene universiteit de hemel ingeprezen en eindigt de 
ander weer onderaan.

SSHN houdt feestjes tegen
Het einde van de Hoogeveldt tradities lijkt in zicht: de 
SSHN verbood een gangfeest. ‘Want gevaarlijk’, zo met 
honderd feestvierders op een gang. Zou het zijn om-
dat de nieuwe keukens vies worden? Heeft de eeuwig 
klagende student weer gezeurd of raakten teveel wc’s 
verstopt door de kots? We weten het niet. Wel weten we 
dat we ons zorgen moeten maken om de memorabele 
gangfeestjes. RIP.

Columnisten schrijven door
Ook schreven onze columnisten over de eeuwige keu-
zestress, buschauffeurs die vroeger zomaar NSB-ers 
hadden kunnen zijn en over het neerleggen van dingen 
op héle handige plekken. Afgelopen maand verschenen 
negen gedachtespinsels van vijf columnisten. Heb je ze 
gemist? Ook komende maand staan ze voor je klaar. ANS

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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Het is een SSHN-complex en het begint met een G
Bij de Aan Tafel van deze maand mocht een foto van de 
zeven Galgenveld-ganggenoten natuurlijk niet ontbre-
ken. Als het voorgerecht echter al is genuttigd, is er nog 
steeds geen spoor te vinden van de fotograaf. Eindelijk 
gaat de telefoon: ‘Ik ben er, maar volgens mij doet de 
bel het niet.’ Als aan de deur niemand blijkt te staan, 
valt het kwartje bij de kiekjesschieter. De ‘hoge toren 
daar achter station Heyendaal’, zoals een hulpvaardige 
ANS’er haar de weg had gewezen, was niet die waar zij 
nu voorstond. Sorry, bewoner van Gouverneur nummer 
162, voor het terroriseren van de deurbel. 

Weer Wintertuin
Alle literatuurliefhebbers kunnen in hun handjes 
wrijven, want het literaire Wintertuinfestival staat weer 
op de agenda. 21 november is het campusdag en ook 
ANS zal een programma verzorgen. Om 12.30 en om 
15.00 uur kun je in het limoengroene Cultuurcafé onder 
andere genieten van voordrachten van onze columnis-
ten, muziekduo Wakker Worden en Radbouds eigen 
Campusdichter Irene Schoenmacker. 

Bestuurtje raden
Welke bestuur is dat toch? Dat een moeilijke wissel 
heeft gehad, dat maar mailtjes bleef ontvangen van hun 
voorgangers en dat heel laat wisselde. Naar aanleiding 
van de W.V.T.T.K.-column in de oktober-ANS is ophef 
ontstaan. Besturen zijn benaderd met de vraag of zij 
een anonieme columnist in hun midden hadden. Helaas 
moeten wij alle roddelaars teleurstellen: de verhalen 
van Diederik Rozenboom zijn volledig fictief. ANS



Student als controleorgaan Tekst: Mirte ten Broek en Cecile Vermaas/Illustratie: Rens van Vliet

weTeNSchAP, 
beNuT uw STudeNT
Don Poldermans, Diederik Stapel en recent Mart Bax, fraude is een terugkerend 

thema in de academische wereld. De controle schiet tekort. Kunnen studenten 
een steentje bijdragen bij het ontmantelen van valse onderzoeken?

Nederland was net bijgekomen van het bedrog door 
Diederik Stapel, toen er een nieuwe fraudeur werd 
ontmaskerd. Mart Bax, emeritushoogleraar Antropologie 
aan de Vrije Universiteit (VU), heeft 64 van zijn publica-
ties verzonnen en gegeven gastcolleges aan prominente 
Amerikaanse universiteiten uit zijn duim gezogen. 
Onderzoek wordt door collega’s besproken en door 
tijdschriften bekeken, maar desondanks zijn enkele 
onbetrouwbare onderzoeken toch nog gepubliceerd. 
Tegenwoordig is de controle bij tijdschriften al een stuk 
verbeterd ten opzichte van twintig jaar geleden, maar 
wellicht kunnen studenten en promovendi een handje 
helpen in het proces van wetenschappelijke controle.

Studenten met rode pen
Natuurlijk gaan de meeste onderzoeken volgens het 
boekje of worden er slechts slordigheidsfouten gemaakt. 
Controle op grotere schaal kan deze kleine probleem-
gevallen verminderen en verhoogt de kans op het 
uitfilteren van de rotte appels. 
Peter Pels, lid van de onderzoekscommissie die de 
fraude van Bax onderzocht, vindt het een risicovolle 
onderneming om studenten naar het werk van onder-
zoekers te laten kijken. ‘Het enige wat ik me nog kan 
voorstellen, is dat studenten bijvoorbeeld tijdens een 
methodologiecollege de voetnoten nalopen. Dat is ook 
een onderdeel van wat ik in de commissie heb gedaan.’ 
Een andere mogelijkheid is om studenten een verge-
lijking te laten maken tussen de primaire data en de 
resultaten die uiteindelijk in het artikel staan.
Misschien is het een goed idee om studenten op een 
andere manier in te schakelen, namelijk wanneer een 
artikel op de tafel van de uitgeverij belandt. Studenten 
kunnen naast wetenschappers als peer reviewers door 
een tijdschriftredactie worden ingeschakeld om deze 

onderzoeken te controleren voordat ze worden gepubli-
ceerd. Studenten controleren immers ook het werk van 
medestudenten dat in (studie)tijdschriften verschijnt. Dat 
kan naar een hoger plan worden getild.

Wetenschappers van de toekomst
Naast het nut voor de wetenschappelijke wereld, kan 
het inzetten van studenten ook voor henzelf van grote 
waarde zijn. Door in contact te komen met het werk van 
onderzoekers en de methodes die bij het controleren 
daarvan werkelijk worden gebruikt, worden studenten 
voorbereid op een wetenschappelijke carrière. Ze leren 
de regels van integriteit kennen en toepassen. 
Er is nog een andere manier om studenten dit bij te 
brengen. Ze zouden namelijk meer betrokken kunnen 
worden bij het onderzoeksproces zelf door over de 
schouder van de hoogleraar mee te kijken hoe goed 
onderzoek hoort te gaan. 
Evert van der Zweerde, hoogleraar Politieke Filosofie, 
beaamt dit. ‘Je komt dan uit bij masterstudenten die 
onderzoek doen. Ik denk dat je studenten daar best 
serieuzer kunt nemen dan nu gebeurt.’   

Op goed vertrouwen
Promovendi staan nog dichter bij dit onderzoek dan 
masterstudenten. Zij zijn immers standaard betrokken bij 
het werk van hun promotor. Het zijn pupillen van Stapel 
zelf geweest die zijn onderzoek destijds in twijfel heb-
ben getrokken.
Toch zullen veel promovendi niet zo snel in hun voet-
sporen treden. Het is namelijk een gevaarlijke onder-
neming: ‘Promovendi zijn afhankelijk van hun promotor 
en lopen een enorm risico als blijkt dat hun aanklacht 
onterecht is. Je moet wel zeker zijn van je zaak’, aldus 
Van der Zweerde. Het aanstellen van een onafhankelijk 

Column Mark Buck
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BARMHARt

De maand november en ik. Daar zijn welbeschouwd 
weinig zinnige woorden aan te wijden, besef ik als ik 
door het raam van de Universiteitsbibliotheek probeer 
te kijken. Ik probeer, want de ramen zijn al een half 
jaar zo goed als afgeplakt met posters van weten-
schappers wiens hoofden een factor vier groter zijn 
gemaakt. Buiten dat die hoofden in sommige geval-
len nogal beklemmend zijn, vind ik ze komisch. De 
posters wijzen namelijk op de openbare publicaties 
van al deze universitaire grootheden. En daar plak je 
de ramen dan op zichthoogte mee af.

Het laat onverlet dat ik dus blijkbaar niet kan wat 
velen wel kunnen. Kunstenaars moeten iets met 
november hebben, dat lijkt een wetmatigheid te 
zijn. Van J.C. Bloem tot Guns N’ Roses terug naar 
Rowwen Hèze. Iedereen heeft wel iets op zijn conto 
staan dat de voorlaatste maand van het jaar ophaalt 
of neersabelt. Ik zou bijna iets schrijven over Marco 
Borsato, maar herinner me gelukkig tijdig dat ik iets 
van eeuwigheidswaarde wilde schrijven toen ik deze 
columnreeks begon.

Misschien is het ook helemaal niet erg om iets niet te 
kunnen waar anderen in uitblinken. Het biedt ruimte 
voor verwondering en dus ook voor creativiteit en 
nieuwe ideeën. En laten we eerlijk zijn, wie ‘Altijd 
november, altijd regen’ schrijft, hoef je niet meer na 
te streven. Het is af. Terwijl ik dit schrijf, is het no-
vember. En u raadt het al, het regent. 92 jaar nadat 
J.C. Bloem het ons voorspelde. 

Waarschijnlijk gaat het dus daar om: niet zozeer het 
onderwerp is van belang, maar of het waar is wat je 
schrijft. Als het voelbaar is, als je de novemberwind 
door een kierloos huis naar binnen kunt krijgen, dan 
heb je toch zinnige woorden op papier gezet.

Daarom ga ik nu met u delen wat waar is. Het is 
november en ik ben gelukkig. Ik mag een column 
schrijven in dit blad en langs de posters op de ramen 
kan ik nog net die ene fietser zien ploeteren door een 
plas. Als dat is wat november mag zijn, dan voel ik 
me gelukkig en gelaten. En dan: ‘t had zoveel erger 
kunnen zijn.

vertrouwenspersoon, waar alle studenten terecht kun-
nen, is hiervoor een oplossing. Op de RU, evenals bij 
andere universiteiten, is al een vertrouwenspersoon 
voor wetenschappelijke integriteit aanwezig.
Deze persoon werkt onafhankelijk en laat klokkenlui-
ders anoniem blijven. Zo kunnen studenten ook zonder 
sluitend bewijs hun verdenkingen uiten, als die serieus 
zijn. Het is belangrijk dat studenten en promovendi van 
deze mogelijkheid gebruikmaken. Op deze manier 
kunnen ze zonder risico’s te lopen, meehelpen aan 
integere wetenschap.

Kritische wetenschap
Om het probleem echt op te lossen is meer nodig. Vol-
gens Van der Zweerde is het creëren van een sfeer van 
‘critical friends’ voor collega’s onder elkaar van belang. 
‘Je moet nooit op de persoon spelen, maar wel zijn werk 
kunnen bekritiseren zonder dat iemand zich meteen 
beledigd voelt.’ In het rapport van de commissie Bax 
wordt dit ook benadrukt. Tevens moeten promovendi 
zonder problemen naar hun promotor kunnen stappen 
om commentaar te leveren. Dit is echter nog geen rea-
liteit, dus om dubieuze onderzoeken te helpen voorko-
men, kunnen studenten nu alvast worden ingezet.
Zowel Pels als Van der Zweerde denken dat als iemand 
kwaad wil, diegene daar toch wel een weg voor vindt. 
Pels: ‘Ik denk wel dat wetenschappers die slordig zijn 
misschien nog een extra keer naar hun resultaten kij-
ken, als bekend wordt dat bepaald onderzoek ook nog 
door studenten wordt gecheckt in het college.’ 
Voor een eventuele wetenschappelijke carrière en een 
goed besef van de waarde van integriteit in onderzoek, 
moeten studenten al vroeg in aanraking komen met het 
onderzoeksproces. Studenten zijn de toekomst van de 
wetenschap, neem hen serieus. 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 waar-

de van de aangeboden goederen mag de 900 euro niet 

te boven gaan. Mail naar: stichtingmultimedia@gmail.com

Woonruimte (ook kamers) te huur in Milsbeek. Bushalte 

& supermarkt om de hoek, reistijd met de bus naar de 

RU 24 minuten. Email milsbeek@hotmail.nl of bel 06-

12257666

Op 23 november tijdens het Wintertuinfestival vieren

verschillende schrijvers de lichtheid van de literatuur in 

de Lindenberg. Heb je zin om bij te dragen als arties-

tenbegeleider, garderobemedewerker, kassamedewer-

ker of publieksbegeleider? Mail dan naar

laurie@wintertuin.nl

Vanaf januari 2016 wordt de OV-studentenkaart afge-

schaft. Hoe ga jij dan voortaan reizen? Liften een optie? 

Wil je meedoen aan een enquête hierover, stuur dan 

een mailtje naar info@nederlandlift.nl Bedankt! Marjan 

Knippenberg
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‘Wat is Bert zonder Ernie, Bassie zonder Adriaan en Laurel zonder Hardy?’ Met 
dit vraagstuk begint Daniël Wigboldus het college dat vandaag over leren en 
associaties gaat. Als de accurate docent geen minuut later dan kwart voor één 
start, puilen de collegebanken uit. Aan zijn enthousiasme is af te leiden dat hij 
zin heeft in het drie uur durende college. Strak in pak dribbelt Wigboldus door 
de zaal. 
De professor geeft duidelijke voorbeelden die aansluiten bij de leefwereld van 
de studenten. ‘Habituatie is het geleidelijk wennen aan herhaaldelijk terugkeren-
de prikkels. Stel die k-trein raast elke dag langs je kamer. In het begin zal je je 
hier dagelijks aan ergeren, maar na een tijdje hoor je het lawaai niet eens meer.’ 
De psychologen in de dop zijn doodstil en pennen of tikken driftig mee met wat 
de docent te vertellen heeft. ‘Zien jullie het punt van mijn verhaal?’ Iedereen is 
doodstil. ‘Dit is het stilste feedbackmoment ooit’, merkt hij droogjes op. Na ruim 
een uur is de hele zaal nog steeds geconcentreerd. Dit is niet zo verwonderlijk 
gezien de kraakheldere uitleg en de goed getimede grapjes. 
Om zijn uitleg over dishabituatie kracht bij te zetten vergelijkt Wigboldus zichzelf 
met een lief klein konijntje. Bij dishabituatie ben je gewend geraakt aan een be-
paalde stimulus, maar raak je uit deze gewenning door de blootstelling aan een 
nieuwe prikkel. De eerstejaars zijn tijdens de voordracht al gewend geraakt aan 
Wigboldus als een man in een net pak, maar moeten hem nu voor zich zien als 
een aaibaar knaagdier. Dierenvoorbeelden vormen sowieso een rode draad in 
het hoorcollege. Van wilde dieren tot fluffy katjes, allemaal passeren ze de revue. 
Plotseling komt de ogenschijnlijk brave psycholoog onverwachts uit de hoek: 
schijnbaar schuilt er ook seks, drugs en rock-‘n-roll in hem. Voor het onderwerp 
associaties neemt hij de toehoorders mee naar zijn tienerjaren. ‘Mijn eerste 
ervaring met alcohol was niet zo positief. Toen ik een jaar of veertien was - de 
term comazuipen bestond toen nog niet - heb ik een keer veel te veel whisky 
gedronken. Ik heb toen zo’n ontzettende kater gehad dat ik na al die jaren nog 
steeds misselijk word als ik alleen al een fles whisky zie.’
Als afsluiter van het college komt het onderwerp shapen aan bod. Hiermee leer 
je iemand om stap voor stap te doen wat jij wil. De professor moedigt de aspi-
rant-psychologen aan deze methode in praktijk te brengen door bijvoorbeeld 
hun wederhelft iedere keer te belonen als hij of zij de afwas doet. Terwijl de 
studenten hun laptops dichtklappen en tassen inpakken, roept hij nog opgetogen: 
‘Shape je partner!’

Het Laatste Oordeel der Studenten
Het is volgens de aanwezigen niet onterecht dat Wigboldus in 2008 de universi-
taire onderwijsprijs voor beste docent heeft gewonnen. Wat de collegegangers 
vooral waarderen is dat Wigboldus moeilijke dingen op een interessante manier 
kan vertellen. De studenten zijn lyrisch over hun professor en noemen hem een 
man met passie voor zijn vak. Sommigen omschrijven hem als ‘verliefd op de 
stof ’. Uit de opmerking van een andere toehoorder blijkt dat de psychologen 
in spe zelf ook een beetje verliefd zijn: ‘Hij is de beste docent die ik ooit heb 
gehad’. ANS

Duffe opsommingen of ultiem entertainment? 
Iedere maand verschanst ANS zich in de  
collegebanken om een genadeloos oordeel  
te vellen over het onderwijs aan de RU.

StuDie: 
Psychologie

College: 
Algemene Inleiding Psychologie, 
7 oktober, 12:45 - 15:30, CC1

DoCent: 
Prof. dr. D.H.J. Wigboldus

uitStraling: 
Lief klein konijntje

Publiek: 
Blonde meisjes met paardenstaart

inhouD: 
Habitueren met huisdieren

EindcijfEr: 
9

Tekst: Alix van Lanen en Pleunie de Wild / Foto: Pleunie de Wild Het Laatste Oordeel
P. 7



‘iK beN eeN 
TevRedeN mAN’
Met typetjes uit Theo en Thea en Kreatief met Kurk is Arjan Eder-
veen eind jaren tachtig samen met Tosca Niterink bekend gewor-
den bij het grote publiek. Inmiddels heeft hij zijn horizon verbreed 
met andere projecten. ‘Afwisselen is erg belangrijk, ik doe nooit 
lang hetzelfde. Als iets klaar is moet je het achter je laten en iets 
anders gaan doen.’   

Interview Arjan Ederveen Tekst: Janna Gerrits en Ronald Peeters/ Foto’s: Elise Talsma
P. 8



ANS-Online.nl 
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De gevel van het Amsterdamse grachtenpand waar 
acteur en schrijver Arjan Ederveen (57) woont, ziet er 
imposant uit. Bij nadere inspectie doet zijn onderkomen 
haast studentikoos aan dankzij een rijtje deurbellen en 
de gang vol fietsen. Het pand, ooit een school, wordt 
bewoond door kunstenaars en dit is te zien aan de gezel-
lige chaos: de binnenplaats is overwoekerd met groen 
en de hal is voorzien van een leeshoekje. Ederveen ploft 
neer op zijn fauteuil met wieltjes en roert in zijn koffie. 
‘Dit gebouw heb ik in de jaren zeventig gekraakt. Inmid-
dels is het van de sociale woningbouw.’ 
Ederveen heeft een druk jaar achter de rug. Hij is net 
klaar met de opnamen van twee films en is bezig met 
het schrijven van een toneelstuk. Deze maand komt hij 
naar het literaire Wintertuinfestival in Nijmegen. Toch 
wordt Ederveen nog steeds geassocieerd met de door 

hem verzonnen typetjes uit Theo en Thea en Kreatief met 
Kurk. ‘Een carrière kun je niet echt plannen, veel dingen 
zijn uit impulsiviteit gegaan zoals ze gingen. Uiteindelijk 
achtervolgt Theo en Thea me al bijna dertig jaar.’  

typisch theo
‘Jullie vragen je natuurlijk af wie wij zijn. Dat gaan we nu 
bekendmaken.’ Een man en een vrouw met brillen met 

dikke jampotglazen en enorme hazentanden keken hun 
kijkers scheel tegemoet vanaf de beeldbuis. Een feno-
meen was geboren. Wekelijks zaten vele kinderen aan de 
buis gekluisterd om Theo en Thea te zien uitwijden over 
stijldansen, lesbiennes of prostitutie. Het idee voor de serie 
is spontaan ontstaan op een verjaardagsfeestje. Samen met 
Tosca Niterink bedacht Ederveen de typetjes. ‘Tosca en ik 
wilden sprookjes uitbeelden als een soort broer en zus, dan 
hoefden we zelf niks te verzinnen. We moesten natuurlijk 
wel een naam hebben. Tosca ging de volgende dag naar de 
verjaardag van haar neef, Theo, die was getrouwd met een 
zekere Thea. Dat waren leuke namen, en die besloten we te 
gebruiken. Voor het uiterlijk gingen we naar de feestwinkel, 
dat is altijd een goede inspiratiebron.’ De serie werd een 
groot succes en was van 1985 tot 1989 op televisie te zien. 
In het laatste jaar verscheen er zelfs een film: Theo en Thea 
en de ontmaskering van het tenenkaasimperium. 
De sketches begonnen als onderdeel van kinderprogram-
ma Bij Nieuwegein rechtsaf van de VPRO en gaandeweg 
nam de populariteit van het duo toe. Uiteindelijk kregen ze 
eigen zendtijd. Met het groot worden van het programma 
groeiden de twee hoofdpersonages in hun spel. ‘Ik zat 
in de metro en ik merkte voor het eerst dat kinderen het 
programma nadeden. Wij zijn toen op die manier gaan 
praten.’ Dit resulteerde in de kinderlijke spraakwijze van de 
typetjes, met begrippen als ‘grote bombonellas’, hun weinig 
verhullende eufemisme voor tieten. Ederveen wordt nog 
steeds herinnerd aan zijn tijd bij de show. Op straat spreken 
mensen hem nog regelmatig aan. ‘Dan zeggen ze “Hé, 
Theo”. Ik denk dan: nu weet ik het wel. Hier is mijn gezicht 
bekend, ik woon al zo lang in deze buurt. In  de supermarkt 
vlakbij mijn huisje in Friesland ben ik wel een bezienswaar-

‘Uiteindelijk achtervolgt 
Theo en Thea me al bijna 

dertig jaar’
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digheid.’ Inmiddels is hij aan deze status als tv-persoonlijk-
heid gewend en vindt hij het niet meer zo vervelend. 

theatertalent
Volgens Ederveen kan niet iedereen zich zomaar aanmel-
den voor de toneelschool. Hij zegt dat je een gave moet 
hebben voor toneel, dit kwam bij hem al snel aan het licht. 
De acteur groeide op middenin het theaterleven. Zijn vader 
was goochelaar en zijn moeder zat bij het toneel. ‘Ik heb 
een tijdje gedacht dat ik die kant juist niet op wilde gaan, 
maar dat was meer puberale rebelsheid.’ Na enkele keren 
afgewezen te zijn voor de toneelschool, werd hij uiteindelijk 
toegelaten tot de kleinkunstacademie, waar hij zijn acteerta-
lent en liefde voor het theater cultiveerde. 
Hierna begon het avontuur met Theo en Thea en werd ook 
zijn bestaan als beroemdheid onderdeel van zijn leven. 
‘Dingen als premières horen er gewoon bij. Het moet, want 
het staat in je contract, maar ik beleef er echt geen plezier 
aan. Je ziet wel collega’s en vrienden maar voor de rest 
zeg ik zelf liever “toedeledokie”.’ Toch heeft hem dit niet 
tegengehouden in het nastreven van zijn dromen. Acteren 
vindt hij fantastisch, maar af en toe trekt hij zich terug om te 
schrijven. Hij wisselt drukke periodes tijdens een tournee 
af met het rustige bestaan als auteur van theaterstukken. Als 

een ware duizendpoot heeft hij zo met schrijven, acteren 
en produceren steeds zijn grenzen weten te verleggen. 
‘Zelf ben ik veel verder gekomen dan ik ooit had kunnen 
dromen, ik ben dan ook een tevreden man.’

tranen voor trudie
Opvallend in de sketches van Theo en Thea zijn de 
terugkerende rollen voor vriendelijke viervoeters. Soms 
waren ze zelfs bekender dan hun menselijke tegenspe-
lers. Zo werd Trudie, de hond van Ederveen, tijdens het 
uitlaten op een gegeven moment vaker herkend dan 
hijzelf. Mede hierom was het overlijden van Trudie de 
aanleiding voor het maken van de documentaire Trudie 
is dood. ‘Het verlies van mijn hond was een excuus om 
het over de dood in het algemeen te hebben, omdat 
in diezelfde periode ook mijn broers zijn overleden. Ik 

‘Het verlies van mijn hond 
was een excuus om het over 

de dood in het algemeen 
te hebben’
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had sterk het gevoel dat ik hier iets mee wilde doen.’ Zo 
werd het maken van de film voor Ederveen een manier 
om met verlies om te gaan. Om dezelfde reden schreef 
hij de revue De grote verdwijntruc over zijn vader die 
aan Alzheimer leed. In de voorstelling staan de krim-
pende hersenen van de hoofdpersoon symbool voor 
dementie. ‘Die productie maken was voor mij heel fijn. 
Het is natuurlijk mooi dat je de kans krijgt om het te 
maken en dat een publiek het wil zien. Wat wil een mens 
nog meer?’  
Het emotionele proces ligt voor Ederveen vooral in het 
op papier zetten van een stuk. ‘Schrijven is als het maken 
van een schilderij, daar stop je iets van jezelf in’. Bij 
toneelspelen is dit volgens hem anders, daarbij verbergt 
een acteur zich achter een personage. ‘Als je acteert, 
dan speel je die emotie. Het is niet zo dat ik tijdens het 
opvoeren van de voorstelling alleen maar aan mijn vader 
en zijn Alzheimer denk.’ 
Deze afwisseling tussen acteren en schrijven is een 
belangrijk deel van Ederveens levensfilosofie. Zo is hij 
altijd op zoek naar een perfecte balans tussen toneel, 
schrijven en televisie. ‘Afwisselen is erg belangrijk, ik 
doe nooit lang hetzelfde. Als iets klaar is moet je het 
achter je laten en iets anders gaan doen.’  ANS
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ReKeNeN OP 
gOud
In 2016 gaat Nederland voor goud op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 
Niet alleen sterke spieren zullen hierbij een rol spelen, maar ook wetenschap-
pelijke kennis kan een steentje bijdragen. Kunnen professoren topsporters 
helpen bij het grijpen naar goud?
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Epke Zonderland deed menig toeschouwer en sport-
commentator opspringen van hun stoel met zijn rekstok-
oefening tijdens de Olympische Spelen van 2012. Als 
eerste turner ooit voerde hij drie vluchtelementen achter 
elkaar uit tijdens een wedstrijd. Hoogleraar Neurome-
chanica Bert Otten analyseerde de beelden en conclu-
deerde dat Zonderland zijn zwaaien nog krachtiger kon 
maken als hij zijn heupspieren effectiever zou aanspan-
nen. ‘The Flying Dutchman’ ging met dit advies aan de 
slag. Slechts enkele dagen later plaatste hij een filmpje 
op YouTube waarop hij maar liefst vier vluchtelementen 
achter elkaar uitvoert. 
Steeds vaker komen wetenschap en sport samen. Door 
analyses, kennis van het menselijk lichaam en gebruik 
van statistiek kunnen sportprestaties worden verbeterd. 
Daarnaast is de sport een onuitputtelijke bron van data 
voor de wetenschap. ANS ging op zoek naar de wissel-
werking tussen de twee velden.

Superbrood
Sporters worden steeds beter. In honderd jaar tijd is het 
wereldrecord zwemmen op de 100 meter vrije slag voor 
mannen verbeterd van 65,6 seconden naar 46,91 se-
conden. Bij het schaatsen deed de snelste man nog 44,4 
seconden over de 500 meter, terwijl het record nu 34,03 
bedraagt. Hoe is dit mogelijk? Luc van Agt, manager bij In-
noSportLab Papendal: ‘De technische innovatie speelt hier 
een grote rol. Bij beide sporten zijn de pakken bijvoor-
beeld enorm verbeterd, de klapschaats is uitgevonden 
en door belijning in het zwembad wordt de golfslag en 
daardoor de weerstand verminderd.  Daarnaast zijn diëten 
en trainingsmethoden door meer kennis sterk verbeterd.’ 
Het sportlab op Nationaal Sportcentrum Papendal is een 
van de zes InnoSportLab-locaties in Nederland. Overkoe-
pelende sportorganisatie NOC*NSF heeft de centra samen 
met InnoSportNL opgezet om kennisinstellingen, bedrij-
ven en het sportveld samen te brengen en zo innovatie 
te stimuleren. Dit is in lijn met het doel om Nederland 
bij de wereldwijde top 10 te krijgen. Regelmatig reizen 
wetenschappers af naar Papendal om data te verzamelen 
en InnoSportLab heeft ook eigen onderzoekers in dienst. 
‘Vroeger moesten sporters naar het lab, waar zij op de 
loopband of hometrainer aan elektrodes werden gehan-
gen’, vertelt Van Agt. ‘Zij doen hier echter nooit dezelfde 
oefeningen als buiten de muren van de testruimte. Nu 
maken we gebruik van mobiele meetapparatuur, waar-
mee wielrenners bijvoorbeeld op de baan worden getest 
onder invloed van luchtweerstand en bochten.’ Dankzij de 
verzamelde gegevens leert men meer over het menselijk 
lichaam. 
Daarnaast worden innovaties op sportgebied direct getest. 

‘Momenteel hebben we speciaal brood in het topsportres-
taurant liggen, dat onder andere ingrediënten bevat die 
Ethiopische langeafstandslopers ook veel binnenkrijgen.’ 
Gekeken wordt of er onder de sporters behoefte is aan 
deze voedzame sneetjes en in hoeverre zij deze ook te 
schaften vinden.

Goede raad is goud waard
Los van technische innovaties en studies over het li-
chaam, kunnen wedstrijden ook worden gewonnen door 
het berekenen van kansen. Alle cijfermatige gegevens 
van competities uit het verleden worden verzameld en 
aan de  hand hiervan creëren statistici verwachtingen 
over successen en acties tijdens komende wedstrij-
den. Een sport waar deze ingewikkelde wiskunde op 
grote schaal wordt toegepast is honkbal. Het bekendste 
voorbeeld is de Amerikaanse honkbalclub Oakland A’s 
in 2002. Bij gebrek aan geld om topspelers binnen te 
hengelen, besloot trainer Billy Beane over te stappen op 
een compleet nieuwe tactiek: hij selecteerde zijn spelers 
puur op basis van de statistische gegevens die hij over 

hen verzamelde. Criteria als fysieke gesteldheid, zelfver-
trouwen en slagtechniek liet hij buiten beschouwing. Op 
basis van spelersprestaties in het verleden berekende 
Beane de kans die een speler had om het eerste honk te 
bereiken. Enkel kijkend naar deze gegevens, wist hij met 
de afdankertjes van de topclubs een winning machine 
samen te stellen. Uiteindelijk wonnen de A’s twintig wed-
strijden op rij en werd hun succesverhaal verwerkt in het 
boek en de gelijknamige verfilming Moneyball. 
Honkbal is altijd een pionier geweest op het gebied van 
statistieken. Peter Meijers van de Koninklijke Nederland-
se Baseball en Softball Bond: ‘Honkbal is een start- en 
stopsport. Bij elke worp en slag kun je metingen ver-
richten. Deze kun je naast elkaar leggen om spelers en 
teams te vergelijken. Moneyball heeft dit gebruik een 
extra impuls gegeven.’ 
Het Nederlands honkbalteam werd in 2011 onver-
wacht wereldkampioen. Ook hier speelde statistiek een 
doorslaggevende rol. Zo kon bijvoorbeeld de bepa-
lende vangbal worden gemaakt omdat de Nederlandse 
veldspeler was gesommeerd twee stappen naar rechts te 
maken. Het coachteam deed dit, omdat uit de statistieken 
was gebleken dat de Cubaanse slagman waarschijnlijk 
naar links zou slaan. 

‘Bij elke worp en slag kun je 
metingen verrichten’
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Conservatieve coaches
Statistiek en wiskunde worden steeds belangrijkere 
onderdelen van de sportwereld. Hoogleraar Gerard 
Sierksma van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) was 
een van de eerste wetenschappers in Nederland die zich 
specialiseerde op dit gebied. Sierksma: ‘Econometristen 
berekenen voor bedrijven verwachtingen voor winst en 
omzet. In de sport gebeurt precies hetzelfde: je moet nu 

beslissingen nemen over spelersselecties en trainingsme-
thoden, terwijl het resultaat pas in de toekomst ligt.’ 
Een aantal jaren geleden bracht Sierksma zijn kennis 
naar de markt en richtte hij zijn eigen onderneming Team 
Support Systems op. Het inmiddels doorverkochte bedrijf 
verricht analyses voor hockey-, voetbal- en volleybal-
clubs. ‘We werken voor bijna alle eredivisieclubs’, vertelt 
Sierksma. ‘Ajax is een van de grootste klanten. Voor hen 
wordt bijvoorbeeld de tactiek van de tegenstanders in 
de Champions League geanalyseerd. De resultaten gaan 
naar de technische staf, wat die er vervolgens mee doen, 
is voor hun eigen rekening.’
Bewegingswetenschapper Raymond Verheijen werkt als 
adviseur voor de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
(KNVB) en was onder meer conditietrainer voor het 
Nederlands Elftal, Rusland en Zuid-Korea op verschillende 
WK’s en EK’s. Volgens hem valt in het voetbal nog veel te 
winnen op statistisch gebied. ‘Er worden momenteel heel 
veel data gegenereerd, maar de meeste belanden in een 
bureaula. Mensen met verstand van voetbal hebben koud-
watervrees voor statistische gegevens en mensen die ver-
stand hebben van dat laatste, kunnen er door gebrek aan 
voetbalkennis geen interpretatie aan geven. Trainers zijn 
vaak oud-voetballers en blijven hangen in de methoden 
die zij als voetballer hebben geleerd. Het voetbal is een 
conservatief wereldje.’

Beslagen ten ijs
In aanloop naar de Winterspelen van Vancouver bena-
derde de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond 
(KNSB) Sierksma. De bond wilde gebruik maken van zijn 

expertise bij het selecteren van de schaatsers. Voor zowel 
de mannen als de vrouwen zijn achttien ritten te verdelen, 
maar mogen maar tien schaatsers worden meegenomen. 
‘Voorheen ontstond er altijd onenigheid over de selectie-
procedure, het was vaak nattevingerwerk’, aldus Sierk-
sma. Hij ontwikkelde samen met studenten een nieuwe 
objectieve selectiemethode. ‘Op basis van de resultaten 
van de belangrijke wedstrijden in de seizoenen voor-
afgaand aan de Olympische Spelen berekenen we per 
schaatser de medaillekansen. Uiteindelijk gaat de selectie 
mee die naar verwachting het hoogst zal eindigen in het 
medailleklassement. Als deze nieuwe methode vier jaar 
eerder voor de Winterspelen van Turijn was toegepast, 
had Nederland andere heren op de ijzers gezet. ‘Volgens 
ons model zouden Gerard van Velde en Mark Tuitert zijn 
meegegaan. We zullen natuurlijk nooit weten of zij het ook 
in werkelijkheid beter hadden gedaan dan de afgevaar-
digde ploeg. Verwachtingen komen immers niet altijd uit. 
Dat Sven Kramer de binnenbocht neemt in plaats van de 
buitenbocht, kun je niet incalculeren.’ 
Sierksma bundelt regelmatig zijn krachten met weten-
schappers uit andere onderzoeksvelden. Samen met 
bewegingswetenschappers van de RUG ontwikkelde 
hij het TalentToStar-systeem, als onderdeel van het lan-
delijke TalentVolgSysteem van het NOC*NSF. Sierksma: 
‘Wat wij hier doen is het meten van allerlei kwaliteiten 
van een sporter, zoals zuurstofopname, sprongkracht, 
gewicht en lengte. Aan de hand van deze prestatie-indi-
catoren berekent TalentToStar een verwachting van wat 
de atleet lichamelijk zou moeten kunnen presteren.’ Mo-
menteel wordt het systeem gebruikt voor de topschaat-
sers bij de KNSB. ‘Voor hen is dit een goede manier om 
hun ontwikkeling bij te houden. Bovendien kunnen we 
berekenen wat het verwachte effect is van trainingen en 
verbetering van bepaalde prestatie-indicatoren.’ Sierks-
ma kan exact calculeren hoeveel sneller een schaatser 
een afstand af zal leggen wanneer deze bijvoorbeeld 
zijn spierkracht door training vergroot. Door het verge-
lijken van de verwachte met de feitelijke wedstrijduitsla-
gen, wordt inzicht verkregen in redenen van het boven 
of onder verwachting presteren. ‘Zo kunnen de trainers 
bepalen welke onderdelen meer aandacht verdienen.’ 

Op die fiets
Het is niet verwonderlijk dat het TalentToStar-systeem in 
samenwerking met bewegingswetenschappers is ontwor-
pen. Binnen dit vakgebied wordt onderzoek gedaan naar 

‘Volgens ons model zouden 
Gerard van Velde en Mark Tuitert 

zijn meegegaan naar Turijn’
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beweging van het menselijk lichaam, van het wiebelen 
van de kleine teen tot het kauwen met de kaken. ‘Door het 
onderzoek dat wij doen bij topsporters, leren we meer 
over de mechanica van het lichaam in het algemeen’, zo 
vertelt Bert Otten. 
TopSport Topics is een platform waar Nederlandse 
topcoaches in contact worden gebracht met nieuwe 
wetenschappelijke informatie, onder andere uit Ottens 
studieveld. Herman IJzerman van TopSport Topics legt 
uit: ‘Wij maken nieuwe kennis toegankelijk. Daarnaast 
koppelen wij coaches met hun vragen over bijvoorbeeld 
trainingsmethoden, voeding en techniek aan geschikte 
wetenschappers.’
Wielerploeg Belkin Pro Cycling Team was in dubio over 
welke tijdritfiets zij het beste konden gebruiken tijdens 
de Giro d’Italia. TopSport Topics verwees hen door naar 
Otten. Hij gebruikte zijn expertise op het gebied van 
krachten op en energie vanuit het lichaam om een simu-
latiemodel te bouwen. ‘Ik had toevallig al een model voor 
baanwielrenners gemaakt dat bleek te kloppen qua ener-
gie, biomechanica en aerodynamica. Om het te vertalen 
naar een wegmodel voegde ik factoren als wind, hoogte, 
hellingen en bochten toe.’ Hierdoor kon de bewegingswe-
tenschapper uitspraken doen over de verwachte eindtijd 
voor iedere renner op verschillende fietsen. ‘Die resultaten 
heeft Belkin gebruikt bij het kiezen van zijn materialen.’

Dit verhaal is een mooi voorbeeld van hoe sport een 
casus kan bieden voor de wetenschap. Otten: ‘Tot mijn 
verbazing bleek de voorspelling die ik had gemaakt voor 
profwielrenner Stef Clement slechts 0,05 kilometer per 
uur te verschillen met zijn werkelijke gemiddelde snel-
heid. Ik heb mijn model toen nog tweemaal toegepast op 
andere parcoursen en ik bleek er telkens maximaal 0,1 
kilometer per uur naast te zitten.’

Publicatieverbod
De wetenschap kan dus helpen bij het najagen van 
podiumplaatsen. Doordat de waarde van kennis in de 
sport steeds groter wordt, ontstaat er een run op knappe 

koppen. Dit kent ook zijn nadelen, vertelt Otten. ‘Weinig 
wetenschappelijke bevindingen worden gepubliceerd, 
omdat onderzoekers voor clubs en organisaties gaan 
werken die hen dik betalen. Het addertje onder het gras 
is dan wel dat onderzoeksresultaten niet geopenbaard 
mogen worden.’ Ook bij InnoSportLab wordt deze eis 
weleens gesteld. Van Agt: ‘Fundamenteel onderzoek naar 
bijvoorbeeld de werking van een spier moet natuurlijk wel 
gepubliceerd worden, maar specifiek sportonderzoek wil-
len wij liever niet direct openbaar hebben.’ Op die manier 
kan Nederland een voorsprong behouden op de rest van 
de wereld. 
Dit is echter niet Ottens streven. ‘Dat de sport verbetert 
is een mooie bijkomstigheid, maar mijn hoofddoel is 
inzicht in het menselijk lichaam. Mensen die mij zeggen 
dat ik fulltime voor Epke moet gaan werken om hem de 
overwinning in Rio te bezorgen, hebben het echt niet 
begrepen.’ ANS

‘Specifiek sportonderzoek 
willen wij liever niet direct 

openbaar hebben’
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De eerste corporale vereniging van Nijmegen bestond uit twee door 
geslacht gescheiden delen. De foto hierboven beeldt het bestuur 
van mannenvereniging Roland in 1966 af. Na losgeweekt te zijn van 
de katholieke koepel gingen de beide verenigingen samen verder, 
eerst onder de noemer ‘Algemene Nijmeegse Studentenvereniging’ 
en later onder de Nijmegen eer aandoende titel ‘Carolus Magnus’. 
Op onderstaande foto uit 2013 is het huidige bestuur van Carolus 
Magnus te bewonderen, uiteraard ook met vrouwelijke leden.

Met de tijd kan veel 
veranderen, maar 
sommige dingen 
blijven voor altijd 
hetzelfde. Rondom 
Hoogeveldt is het 
op donderdag-
avond nog steeds 
lastig slapen, de 
Waal zal het voor 
hippie-studenten 
alleen bij te hoog 
water afleggen te-
gen het Kronenbur-
gerpark en Carolus 
Magnus blijft één 
van de populairste 
studentenverenigin-
gen van Nijmegen. 
Mensen verande-
ren daarentegen 
wel. De haardrach-
ten, kledingkeuzes 
en omgevingen 
zijn niet meer zoals 
vroeger. ANS zette 
studentenfoto’s uit 
het archief van het 
Katholiek Docu-
mentatie Centrum 
(KDC) tegenover 
foto’s van nu. 

Kijk voor meer oude foto’s en de 
moderne interpretatie op 
http://bit.ly/RUtoenennu
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stad mooier dan de andere 
kant van de Waal? Aan onze 
eigen rivier worden heel wat 
eerstejaars in het Nijmeegse 
studentenleven ingelijfd. Op 
zwoele zomeravonden zijn 
vuurbronnen, gitaarklanken 
en schaterlachen niet onge-
woon. De bovenste foto is 
genomen tijdens een intro-
ductiedag. Deze studenten 
hebben zich onttrokken aan 
alle drukte. Inmiddels is het 
koud en daarmee rustiger 
langs het water. 

Tekst: Laurie de Zwart/ Foto’s: Kiki Kolman en Alix van Lanen

In 1970 werd voor een 
snelgroeiende studenten-
populatie van ROC, HAN 
en RU een complex uit de 
grond gestampt waarin niet 
de vorm, maar de functie 
voorrang krijgt. Hooge-
veldt is een begrip in 
Nijmegen, van haar vieze 
keukens en gangfeesten 
tot de binnenplaats die 
zwart ziet van de auto’s met 
Duitse nummerplaten en 
studenten met bierkratjes.
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Trotse baasjes, kattenkoppen en poezengejank. Mensen 
met een kattenallergie kunnen de Jan Massinkhal in Nijme-
gen vandaag maar beter mijden. Neocat organiseert daar 
een kattenshow waar meer dan vijfhonderd raskatten in 
de spotlights worden gezet. Na een aantal zenuwslopende 
keurrondes worden de mooiste exemplaren uitgeroepen 
tot kampioen. Zij zullen hun ras vertegenwoordigen in 
de eindstrijd om de felbegeerde titel ‘mooiste kat van 
de dag’. ‘We doen twee tentoonstellingen per jaar, maar 
zijn wel maanden bezig met de voorbereidingen’, vertelt 
Annette (65) voorzitter van Neocat. Haar kattencarrière 
begon 38 jaar geleden als exposant en ze weet daarom 
veel over de business. ‘Vroeger waren tentoonstellingen 
met 1100 katten heel gewoon, tegenwoordig zijn mensen 
minder bereid geld uit te geven aan hun kat.’ Een raskat is 
immers niet goedkoop en Neocat vraagt nog eens 25 euro 
per poezenbeest voor een plekje in de hal. Om daar te 
komen moet je prijspoes nog wel even door de medische 
keuring. 

Komt een kat bij de dokter
‘Even wat staart happen’, grapt dierenarts Moniek (58) 
terwijl puberkat Jimanie op de onderzoekstafel zijn 
achterwerk in haar gezicht wringt. De meeste katten on-
dergaan het getrek en gepor gedwee. ‘De meer ervaren 
showkatten komen al vroeg in de ochtend, dan valt het 
aantal uithalen nog mee’, lacht haar collega. 
Het onderzoek is noodzakelijk om vlooienepidemieën 
en de verspreiding van overdraagbare ziektes te voorko-
men. Op een andere tafel wordt een wattenbol op pootjes 
eveneens onderworpen aan een grondige keuring. Plots 
ontdekt de dierenarts een gebrek. ‘Ach nee toch, geen 

klit’, roept de eigenaar ontsteld uit. Gelukkig heeft ze nog 
meer dan vier uur om dit schoonheidsfoutje weg te wer-
ken en haar plekje in de hal mooi in te richten. 

Kat in het bakkie
Inmiddels hebben de meeste deelnemers hun plekje 
gevonden. Honderden uitbundig gedecoreerde kooien 
met luierende katten vullen de ruimte. ‘Het aankleden van 
de kooien hoort er gewoon bij, maar sommige exposan-
ten gaan wel heel ver’, aldus voorzitter Annette. Dat de 
baasjes hun oogappeltjes toch graag verwennen blijkt uit 
de professionele portretfoto’s, heuse kattenhangmatten en 
nauwkeurig gedrapeerde tijgerprintdoeken die de ver-
blijven versieren. Al deze poespas dient echter wel een 
doel: de aandacht trekken van fokkers. Je poes droppen 
bij een goede dekkater kan namelijk leiden tot prijswin-
nende kattenbaby’s. Bij sommige poezen prijkt zelfs een 
curriculum vitae op de kooi. De elf kilo zware kater Elano 
besteedt zijn vrije dagen bijvoorbeeld aan het opvrolijken 
van dementerenden en mensen met een beperking. 
Deelneemster Diana (49) is het in ieder geval gelukt 
om de aandacht naar haar prijsdieren toe te trekken. 
De kooi met haar Noorse boskatten is versierd met een 
enorme Noorse vlag, pluche elanden en trollenpoppen. 
‘Mijn katten zijn mijn kinderen, als zij niet goed terecht 
komen, kan ik niet slapen’. Diana’s biologische kinde-
ren, die op dat moment naast haar staan, beamen dit. 
De drukke moeder doet, zoals de meeste fokkers, alle 
poezenbevallingen zelf. Haar woonkamer is daarom 
bezaaid met medische kattensnufjes waaronder slijm-
zuigertjes, bevallingsmatjes, antibacteriële scharen en 
speciale verwarmingselementen.

Iedere maand loopt ANS 
een dag mee in een 
wonderlijke wereld. Deze 
maand: showpoezen

meelOPeRS

Waar de meeste poezen lui op de bank liggen, hebben sommige raskatten 
een carrière als showmodel. Kattensociëteit Neocat organiseert katten-
tentoonstellingen waar de beesten behalve bewondering, ook prijzen kunnen 
ontvangen. ‘Fokken is niet voor pussies.’

PRijzeN 
PAKKeN meT 
je POeS



Kattenkoppen en poezenprijzen Tekst: Aniek Hikspoors en Marit Willemsen/ Illustratie: Sanne Reckman
P. 18

ANS-Online.nl 
P. 19

Kattige concurrentie
Waar strijd is, zijn valsspelers. Zo is er op een andere tentoon-
stelling wel eens kauwgum in de vacht van een concurreren-
de kat geplakt en er is zelfs ooit een dier vergiftigd. Annette 
herinnert zich een ander merkwaardig incident: ‘Een van de 
keurmeesters zag tot zijn grote verbazing dat de poes die hij 
keurde afgaf. Het baasje had zijn kat eigenhandig een nieuw 
kleurtje gegeven.’   
Door alle moeite die deelnemers doen lijkt het bijna alsof 
je rijk kunt worden met je troetelbeest, maar niets is minder 
waar. Een zak voer, kattenbakgrind en een kleine trofee is 
alles wat de kampioen mee naar huis mag nemen. 
Hoewel je van de liefde alleen niet kan leven, is passie voor 
veel exposanten toch de grootste drijfveer. Ook bij Neocat 
werkt bijna iedereen op vrijwillige basis. Annette: ‘Wat kan ik 
zeggen, katten zijn een verslaving.’ Volgens sommigen kan 
een poes je zelfs op emotioneel vlak helpen. Jaap (59) is al 
jaren vrijwilliger en zijn geborduurde kattenvestje verraadt 
dat hij verzot is op de pluizenbeesten. ‘Ik was jarenlang te 
gesloten, maar sinds ik een kat heb kan mijn vrouw precies 
zien hoe ik me voel. Het beest nestelt zich op mijn borst en 
dan weet ze dat er iets is.’

Op de catwalk
Het eerste showmodel arriveert in de armen van zijn nogal 
nerveuze baasje. Deze wacht gespannen tot keurmeester 
Michel (46) zegt dat hij wel mag gaan zitten. Michel zit inmid-
dels zeven jaar in het vak en zal vandaag 29 katten voorge-
schoteld krijgen. ‘Goede staartaanzet’, concludeert Michel 
terwijl hij de staart naar de snoet van het beest toe trekt. De 
kat lijkt er niet zo veel zin in te hebben en onderneemt een 
ontsnappingspoging. Dankzij Michels kundige handen komt 

de panikerende poes echter niet ver. Hij stelt het keurwaar op 
een sussende babytoon gerust: ‘Jij doet dit al voor de tweede 
keer, maar het is nog steeds eng hè?’ Een paar veertjes aan 
een stokje dienen ter afleiding van de gespannen sfeer. ‘Vaak 
zijn de dieren niet op hun gemak omdat de eigenaar dit ook 
niet is, katten zuigen als een spons alle negativiteit op’, meent 
Michel. 
In zijn jaren als keurder heeft hij best wat ongelukjes mee-
gemaakt. Tijdens het onderzoeken van de testikels van een 
kater kreeg deze territoriumdrang en het dier besproeide 
de arme keurder met urine. Keurmeester worden is geen 
kattenpis. Een kattenkeurder in spe moet eerst minstens tien 
keer meelopen bij de professionals waarna er twee theorie-
examens moeten worden afgelegd. Dit is slechts het begin, 
voor elk ras dat de beginneling vervolgens wil keuren, moet 
een aparte toets worden doorstaan. 

Ragnarok Sugar Daddy’s Hangover
Na de keuring krijgen de eerste winnaars hun prijs. Een voor 
een worden de katten op het podium geroepen voor een paar 
minuten in de spotlights. De originele kattennamen vliegen de 
toeschouwer om de oren: Aphrodite van Spinnepoes, Crazy 
Cupcake, Ragnarok Sugar Daddy’s Hangover en X Trail Ca-
nary Hunter zijn slechts een greep uit de selectie. Tegen een 
achtergrond van glimmende bekers tonen de katteneigenaren 
hun kampioentjes aan de fotograaf. Een toeter op de camera 
trekt de aandacht van de verveelde poezen. Annette krijgt hier 
echter niks van mee. Het is druk achter de schermen waar 
de uitslagen op hoog tempo binnenstromen. Ze had gehoopt 
haar voorzitterschap dit jaar aan de wilgen te hangen, maar 
een opvolger heeft zich nog niet gemeld. ‘Zolang er geen 
nieuwe vrijwilligers opstaan, zal ik dit blijven doen.’ ANS
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Universitaire Studentenraad
Cluster Facilitair
30 september vond de eerste ver-
gadering met het College van Be-
stuur plaats. Hier kwam naar voren 
dat Cluster Facilitair komend jaar 
€400.000,- subsidie moet inleveren. 
Veel belangrijke zaken voor studenten 
zijn hiervan afhankelijk, denk hierbij 
aan de Refter en het sportcentrum. 
Hoe de €400.000,- wordt opgevangen 
is nog onbekend, maar dit zal in over-
leg met de studentenraad gaan. 

Werkgroep excellentietrajecten
Het Radboud Honours Academy biedt 
excellente studenten de kans om 
naast hun reguliere studieprogramma 
een disciplinair of  interdisciplinair 
honourstraject af  te leggen. De 
USR heeft een werkgroep ingesteld 
om deze trajecten onder de loep te 
nemen. Door middel van gesprekken 
met studenten uit allerlei honourspro-
gramma’s zullen er vergelijkingen wor-
den gemaakt. De resultaten  worden 
meegenomen naar gesprekken met de 
organisatie van de programma’s.

Weblectures
De studentenraad heeft zich vorig 
jaar hard gemaakt voor de komst van 
weblectures. Dit zijn opnames van col-
leges die online ter beschikking wor-
den gesteld aan studenten. Tijdens de 
overlegvergadering van 30 september 
vroeg de USR het College van Bestuur 
naar de vorderingen rond dit punt. De 
plannen zullen, na enige vertraging, 
eind oktober/begin november volledig 
geïmplementeerd zijn.  

Om als USR dit jaar zoveel mogelijk zaken aan te pakken op de 
universiteit, zijn er verschillende werkgroepen ingesteld. Binnen 
deze werkgroepen gaan een aantal USR-leden zich gericht bezig 
houden met een onderwerp, wat in de vorm kan variëren van 
onderzoek doen tot een visiestuk of  notitie schrijven. Er zijn 
in totaal zes werkgroepen. De werkgroep ‘studeren met een 
beperking’ gaat zich bezighouden met de omstandigheden voor 
studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie of  een fysieke 
handicap. De ‘universiteit als instituut’-werkgroep buigt zich over 
de positie van de universiteit in de academische wereld. Drie USR-
leden zitten in de werkgroep ‘excellentie/honours’, waar gekeken 
wordt naar de huidige excellentietrajecten van de universiteit. 
‘Minderheden/identiteitsvorming’ is een groep die een blik gaat 
werpen op onder andere de gelovige studenten of   studenten met 
een andere geaardheid. Deze werkgroep is in het leven geroepen, 
omdat dit onderwerp naar mening van de USR nog te weinig ter 
sprake is gekomen op de RU. En wat is de rol van de universiteit 
in de toekomst van zijn studenten? Dat is waar de werkgroep 
‘loopbaanbegeleiding/arbeidsmarktoriëntatie’ naar gaat kijken. Ten 
slotte is er de werkgroep ‘profilering USR’, waar enkele USR-leden 
zich actief  gaan inzetten voor een grotere naamsbekendheid en het 
nog toegankelijker maken van de USR. 

Werkgroepen USR

(Advertentie)

Website: www.numedezeggenschap.nl, 
Twitter: @NUMedezeggensch, Facebook: 
www.facebook.com/NUmedezeggenschap, 
E-mail: usr@student.ru.nl.
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de gRAAdmeTeR
In het studentenleven zijn de mogelijkheden niet te overzien. Waar kun je het 
beste wildkamperen, wat is het hipste kapsel en hoe scoor je het snelst een bed-
partner? In De Graadmeter onderzoekt ANS elke maand de opties. Deze keer: 
hoe creëer je een zitplek op een feestje met te weinig stoelen?

Wat: toilet
Comfort: perfecte pasvorm
Risico: dichtvallende ogen

Het kleinste kamer-
tje in huis biedt de 
mogelijkheid om even 
te ontsnappen aan de 
feestdrukte. Wanneer 
je blik is vertroebeld 
en je last hebt van 
zwabberende benen, 
kan het een aanrader 
zijn even uit te puffen 
op een ranzige ont-

lastingverwerker. Niet alleen is 
de zitting perfect aangepast aan 
het menselijk achterwerk, bij een 
omgekeerde houding dient de 
spoelbak vele doelen: een tafeltje 
om ongezien een lijntje te snuiven 
of een plek om je vermoeide zatte 
kop op te laten rusten. Deze zitplek 
mag dan comfortabel zijn, van 
sociaal contact is geen sprake. Om 
over de stank nog maar te zwijgen. 
Bovendien zullen je kokhalzende 
vrienden of je maten met volle 
blazen een nachtelijke siësta niet 
waarderen. Een schoonheidsslaap-
je kan immers snel veranderen in 
een diepe winterslaap. 

Wat: kratje bier
Comfort: houten kont
Risico: stinkende schoenen

Iets wat in geen enkel 
studentenhuis mag ont-
breken is een imposante 
krattenverzameling. Liters 
bier worden graag genut-
tigd en dankzij studen-
tikoze luiheid vormt 
zich al snel een hoge 
stapel bierkratten die 
je vergeet in te leveren. 
Dit biedt mogelijkheden 

voor een geïmproviseerde zitplek. 
Voor je plaats kunt nemen dient de 
bierdoos een kwartslag te worden 
gedraaid. Hierbij ontdekt het panel 
dat de laffe borrelaars onder hen 
de halfvolle flesjes lukraak terug 
hebben gezet. Beweeg dus niet 
te veel als je je schoenen schoon 
en vrij van bierlucht wilt houden. 
Op het gebied van comfort wordt 
weinig verschil ervaren tussen 
verschillende biermerken, ieder 
krat zit even beroerd. Enkel de Bra-
bantse panelleden geven aan zich 
meer thuis te voelen op een blauwe 
Bavaria-zetel. 

Wat: omgekeerde prullenbak
Comfort: een stevige zit
Risico: vuilnisbelt

Elke zelfrespecterende 
student heeft een prul-
lenbak om de vunzigheid 
van zijn bestaan weg 
te moffelen. Al dan niet 
gevuld met bierblikken, 
nagels en bebloede tam-
pons, heeft deze galbak 
een prachtige kant. Door 
de afvalbak om te keren, 
creëer je een stevige zit-

plek waarbij het doorzakrisico tot 
een minimum is beperkt. Nadeel 
is dat een gesprek aanknopen erg 
lastig blijkt, je stinkende stoel zal 
mensen met opgetrokken neus 
doen weglopen. Wanneer de prul-
lenbak wordt teruggezet, is een 
mozaïek van afval op de vloer het 
gevolg. Zorg dus dat je de afvalzak 
verwijdert, zodat de feestgangers 
zich niet als Dar-medewerkers 
hoeven te bewijzen. ANS

Kijk voor meer mogelijkheden tot 
zitcomfort op http://bit.ly/ANSzit





Slechts één maand per jaar is ze thuis. De rest van de tijd reist Bernice No-
tenboom de wereld over, op jacht naar de extreme gevolgen van kli-
maatverandering. ‘De meeste mensen vinden het na een lange reis heerlijk om 
weer thuis te zijn, dat gevoel heb ik nooit gehad.’

Ze bedwong de machtige Mount Everest, stond oog in oog 
met ijsberen en kampeerde op de Zuidpool. Klimaatjourna-
list Bernice Notenboom (49) trekt er graag op uit en schuwt 
geen gevaar. ‘Ik ga niet op reis om tot rust te komen, dan 
kun je net zo goed thuis blijven.’ Reizend naar de extremen, 
van pool tot pool en dwars door de oceanen, probeert 
Bernice de gevolgen van klimaatverandering te laten zien. 
Met een combinatie van indrukwekkende beelden en harde 
wetenschap is haar televisieprogramma Klimaatjagers 
een van de middelen om dit doel te bereiken. De serie is 
verkocht aan vijftien landen en zal naar schatting 40 miljoen 
mensen bereiken. 
ANS maakt kennis met deze globetrotter. Ze vertelt over 
haar drijfveren, overleven onder extreme omstandigheden 
en haar toekomstbeeld. 

U omschrijft uzelf als beroepsavonturier. Vormt dit 
een groter deel van uw persoonlijkheid dan de jour-
nalistiek?
‘Avonturen beleven is zeker de rode draad in mijn leven, dat 
is het altijd geweest. Ik kan echter geen avonturier zijn zon-
der op te merken dat het klimaat verandert op de plekken 
waar ik kom. Vandaar dat ik ben gaan schrijven en uiteinde-
lijk een tv-serie heb gemaakt. Het is voor mij onmogelijk om 
zoals een journalist op reis te gaan en de gebeurtenissen bij 
thuiskomst van me af te zetten.’

Bezit u de avontuurlijke component van nature of 
speelt ervaring hierbij ook een rol?
‘Ik geloof dat er een gen bestaat dat ervoor zorgt dat 
ik van nature zo ben. Er is al eens onderzoek gedaan 
bij immigranten in de Verenigde Staten, waaruit bleek 
dat een groot deel van deze groep een gen bezit dat er 
voor zorgt dat ze onrustig zijn, geen regelmaat willen 
en er graag op uit trekken. Ik beschouw mezelf dan ook 
als nomadisch. De meeste mensen vinden het na een 
lange reis heerlijk om weer thuis te zijn, dat gevoel heb 
ik nooit gehad.’

Waardoor bent u zich gaan bezighouden met klimaat-
problematiek?
‘Ik woon in de bergen in Canada, te midden van de natuur. 
Hier zijn weersveranderingen een stuk directer te merken 
dan in een grote stad. De bladeren vallen bijvoorbeeld te 
laat van de bomen en in januari regent het in plaats van dat 
er sneeuw valt. Ik heb jarenlang een raftingbedrijf gehad 
waar ik continu met de elementen bezig was en activiteiten 
plande op basis van weersvoorspellingen. Al snel vielen mij 
verstoringen in patronen op, dit maakte me nieuwsgierig. 
De meest oogopenende gebeurtenis was in maart 2007, 
toen ik op de Noordpool niet over ijs kon lopen maar moest 
zwemmen.’

De rust waarmee Bernice haar koffie drinkt, staat in schril 
contrast met de zware beproevingen die ze regelmatig 
doorstaat. Zo overleefde ze in een kajak de sterke stroming 
van de Niger en zette ze in de barre kou van Antarctica haar 
tentje op. Hier kwam ze naar eigen zeggen tot de basis van 
het bestaan. ‘Wanneer je comfort en luxe wegneemt, bor-
relen allerlei dingen boven waarvan je niet wist dat je ze in 
je had.’ 

Kunt u daar een voorbeeld van geven?
‘Het klinkt misschien vreemd, maar tijdens poolexpedities 
is de beste reactie op een acuut probleem om het even op 
z’n beloop te laten. Wanneer je bijvoorbeeld vijfhonderd 
meter open water tussen twee ijsvlakten wilt oversteken, is 
de eerste reactie om al je energie in een directe oplossing 
te steken. Toch is het in een dergelijke situatie vaak beter 
om simpelweg een nacht te wachten. De volgende morgen 
ligt de oplossing voor handen, het water is bevroren en 
lopen is mogelijk. 
‘Ook helpt het om creatief en inventief te zijn wanneer een 

OORlOg 
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‘Avonturen beleven is zeker de 
rode draad van mijn leven’



oplossing ontbreekt. Meteen afgaan op je intuïtie en voor de 
meest logische oplossing kiezen, kan zelfs fatale gevolgen 
hebben. Zwemmen in ijskoud water kan immers dodelijk zijn,  
terwijl een creatieve insteek bijvoorbeeld een veilig vlot kan 
opleveren. Het vermogen tot bezinning en het zoeken naar 
alternatieven is bij de mens helemaal weg, in onvoorziene 
situaties komt dit instinct naar boven.’

In het programma Klimaatjagers worden indrukwekkende 
landschappen afgewisseld met beelden van de schokkende 
gevolgen van klimaatverandering. De mens is minuscuul ten 
opzichte van deze immense effecten. Al gauw bekruipt de kijker 
een moedeloos gevoel, alsof de wereld al verloren is. 

U laat in de tv-serie vooral de problemen zien, maar zijn 
er ook oplossingen?
‘Het is een bewuste keuze geweest om geen oplossingen aan 
te dragen, omdat dit ten koste gaat van de zendtijd en dus de 
ruimte voor wetenschap in het programma. Ook bestaat er geen 
blauwdruk die als oplossing geldt voor de wereldklimaatproble-
matiek. Verschillende landen hebben verschillende opties, het 
is echt maatwerk. Een succesvolle aanpak kan alleen tot stand 
komen wanneer rekening wordt gehouden met de cultuur, de 
natuurlijke hulpbronnen en de politieke situatie van een land. 
Kleinschaligheid is ontzettend van belang.’

Welke rol heeft de politiek in dit geheel?
‘De politiek vervult op dit moment geen duidelijke rol. Er wordt 
geen koers gehouden richting een bepaald doel en wet- en 
regelgeving veranderen voortdurend. Bovendien worden 
klimaatissues niet als prioriteit gezien, zeker niet in tijden van 
economische crisis. Visie en beleid voor de lange termijn zijn 
noodzakelijk, en haast is geboden. Helaas ontbreekt het hier nu 
aan. Wat mij betreft kunnen we de politiek als middel afschrijven.’

De blijvende focus op economische belangen en het 
negeren van klimaatonderwerpen komt niet alleen in de 
politiek, maar overal in de maatschappij naar voren. In 
hoeverre hebben we de huidige situatie aan onszelf te 
wijten, moeten we de mensheid niet afschrijven?
‘In de laatste uitspraak kan ik mij niet vinden, we moeten altijd 
hoop blijven houden. Het gaat al niet meer om onze generatie, 
maar om de kinderen die nu geboren worden. Van afschrijven is 
geen sprake, we kunnen het nog lang volhouden. Het is wel een 
enorm experiment: wij als mensen op deze planeet. Ik verwacht 
dat we het ongelofelijk onaangenaam gaan maken voor onszelf. 
Als we namelijk niet slimmer om leren gaan met CO2-uitstoot, 
zullen er op den duur te veel plekken ontstaan waar mensen niet 
kunnen overleven. Door deze schaarste aan leefbare ruimte kun-
nen de eerste klimaatoorlogen ontstaan.’

Klimaatoorlogen?
‘Op het moment dat dichtbevolkte gebieden onleefbaar worden 
door bijvoorbeeld droogte, ontstaat er een noodgedwongen mi-
gratiestroom. In veel gevallen zal de getroffen bevolking te arm zijn 

om zelf deze stap te zetten, bovendien ontbreekt vaak de kennis 
om te bevatten waarom ze hun hele hebben en houden moeten 
opgeven. Cultuurverschillen tussen landen zorgen voor conflict 
wanneer grote groepen mensen hun land ontvluchten en nergens 
anders worden geaccepteerd.’

Die conflicten gaan vooral over beperking van levensruim-
te, denkt u dat overbevolking dit probleem zal verergeren?
‘Er zijn berichten die zeggen dat de aarde gauw haar bevolking 
niet meer zou kunnen dragen, maar daar geloof ik niet in. De moei-
lijkheid is dat de verhoudingen scheef zijn: er leven te veel mensen 
in gebieden met te weinig hulpbronnen en te weinig mensen op 
plaatsen met een overvloed aan deze bronnen.
‘India is een voorbeeld van een risicoland, hier leven 600 miljoen 
mensen van 1 euro per dag. Dezelfde mensen zijn voor hun oogst 
afhankelijk van de moessonregens. Klimaatverandering kan hier 
verstrekkende gevolgen hebben waardoor het gebied onleefbaar 
wordt. Als zo’n grote groep gaat migreren, leidt dit ongetwijfeld tot 
conflict.’

Aan de ene kant bestaan er dus enorme risico’s, met name 
in dichtbevolkte gebieden. Is het aan de andere kant niet 
juist zo dat in deze gebieden de meeste ruimte is voor 
verbetering?
‘Zeker, maar wel door kleinschalig te beginnen. Zo is het mogelijk 
om de lokale bevolking een stimulans te bieden wanneer zij hun 
CO2-uitstoot tot een bepaalde grens verlagen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een microkrediet. Regel dit voor de bovengenoemde 
600 miljoen Indiërs en een groot aantal Chinezen en het probleem 
van de brown cloud, de smogwolk die Zuid-Azië bedekt en verant-
woordelijk is voor het uitblijven van de moesson, is binnen tien jaar 
op te lossen.’

In het NCRV-programma Het Gesprek zei u geen kind op 
deze planeet te willen zetten. Hoe denkt u hierover?
‘Ik denk al sinds ik jong ben dat dit geen fijne wereld is voor een 
kind om in te leven. Ik zou me zorgen maken over de mensen die 
nu worden geboren. Dit heeft niets met overbevolking te maken, 
maar met de huidige mentaliteit om problemen op de lange  baan 
te schuiven.’

Dat klinkt allemaal vrij deprimerend. Is er nog ergens 
optimisme te bespeuren?
‘Zeker, en dat is maar goed ook. Hoewel we met een aantal proble-
men de boot gemist hebben, is er nog altijd werk aan de winkel. 
Zoals uit het voorbeeld van Azië blijkt, zijn er genoeg zaken die 
we wel kunnen doen om de aarde leefbaar te houden voor nieuwe 
generaties, ook los van politieke besluitvaardigheid. Het belang-
rijkste is om een grote mentaliteitsverandering ten aanzien van 
klimaatproblemen in gang te zetten. Hier hoop ik mijn steentje 
aan bij te dragen.’ ANS
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‘Door schaarste aan leefbare ruimte 
kunnen klimaatoorlogen ontstaan’



 

Besluitvormingsprocedures, constituties en dronken vest-
jeslikkers: Diederik heeft eigenlijk een hekel aan bestuurs-
pikken, maar in de nadagen van zijn studie besluit hij er 
toch zelf één te worden. Op deze plek staan de notulen 
van dat proces.

Ik werd gemaild met een vraag. Of ik aanstaand weekend 
kon helpen met een bepaalde TaFo. 
Dat moet ik misschien even uitleggen. De meeste stu-
dentenbesturen bestaan weer uit kleinere projectgroepen. 
Zo’n groep kun je heel veel verschillende namen geven. 
In dit geval was dat Taskforce. Niet dat onze bezigheden 
veel met legermilities te maken hebben, maar alles is be-
ter dan je club met mensen ‘groepje’ te moeten noemen. 
In deze TaFo zat ik niet, maar dat doet niets af aan de 
vraag. Je moet elkaar kunnen helpen als het nodig is. 
Ik kon alleen niet. Ik zat op dat moment op een zeilkamp 
in Leiden. Ik mailde terug: ‘Sorry. Dan kan ik niet.’. 
Ik kreeg terug: ‘Je had geen zin, hè. Mag je ook gewoon 
zeggen.’. 
Ik ben een hele dag boos geweest op die reactie. Ik was 
boos op het feit dat iemand me niet gewoon geloofde. 
Ik begon gelijk aan een nieuwe bestuurscolumn. Onder-
werp: waarom mensen waarmee je samenwerkt je soms 
zomaar niet geloven, of dat ze soms slechts het negatieve 
van je acties inzien. Grommend ging ik aan de slag.
Maar tijdens het schrijven herinnerde ik dat mijn vader ooit 
zei: ‘De mensen lezen maar wat ze er in willen lezen. Dat 
is altijd zo. Je kan er beter voor zorgen dat je zo volledig 
mogelijk bent’. 
Het is al een hele tijd geleden dat hij die troostende woor-
den uitgesproken heeft. Ik zat in groep 8 en was net thuis 
gekomen met een onvoldoende voor een zelfgeschreven 
verhaal.
Het verhaal ging over een man die heel moeilijk liep. Hij 
wist niet hoe hij zijn linkervoet voor zijn rechter moest 
zetten. Pas toen hij zichzelf had geleerd niet op alle 
moeilijkheden van zijn lopen te letten, lukte het hem te 
lopen zonder vallen. Heel groep 8 dacht dat het over Joris 
ging. Joris had X-benen en werd altijd als laatste gekozen 
bij voetbal, maar ik had nooit aan Joris gedacht bij het 
schrijven ervan. 
In de plaats van de column af te schrijven heb ik de Task-
force gemaild met verontschuldigingen voor mijn onduide-
lijkheid, en een foto van mezelf op een zeilboot ergens in 
een Leidse gracht. 
Zelfvoldaan dat ik dan misschien toch een beetje van mijn 
oude fouten heb geleerd ging ik slapen – zonder ook maar 
een beetje in te zien dat ik er eigenlijk weer niks van had 
gesnapt. Dat ik hier degene ben die zich te veel focust op 
het lopen. 
Dat ik pas echt kan besturen als ik niet te veel op alle 
kleine moeilijkheden let.

W.V.t.t.K.
Column Diederik Rozenboom 
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Studenten Geneeskunde worden opgeleid tot 
basisarts, waarna ze een vervolgopleiding kunnen 

doen of zich kunnen specialiseren. De artsen in 
spe worden aan de hand genomen door het veelal 

praktijkgerichte curriculum. In korte modules 
krijgen ze de stof toegediend om dit bij tentamens 

of een stage te kunnen reproduceren. In die zin 
wijkt de studie sterk af van de meeste andere 

universitaire studies in Nijmegen.
In de wandelgangen, operatiekamers of colle-

gezalen laait bij tijd en wijlen de discussie op of 
Geneeskunde wel zo academisch is. In Den Haag 

werd ook aandacht besteed aan deze discus-
sie. Toenmalig staatssecretaris Annette Nijs van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde in 2004 
dat afgestudeerden van praktijkgerichte studies 

als Geneeskunde en Rechten een hbo-titel zouden 
moeten krijgen. Tegenstanders zijn van mening dat 

juist de wetenschappelijke elementen belangrijk 
zijn om de vele investeringen in de geneeskunde 

te rechtvaardigen en tot progressie te komen.
Verdient de studie Geneeskunde een hbo-titel 
gezien het praktijkgerichte karakter? Past een 

studie met zoveel precisie en kennis wel op het 
hbo? En is er op de universiteit plaats voor zo’n 

beroepsgerichte opleiding? Kortom, in hoeverre is 
de opleiding academisch?

Enerzijds Anderzijds Tekst: Wouter Greven en Anders Hoendervanger/ Illustraties: Anders Hoendervanger 
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Dr. Herman de Regt, wetenschapsfilosoof aan til-
burg University 
‘Geneeskunde is eigenlijk een hbo-opleiding. Dat wil 
zeggen, praktijkgericht met een nadruk op toegepaste 
wetenschap, maar dan geplaatst in een academische 
context. Wat dat betreft is Geneeskunde vergelijkbaar met 
de studie Rechten. Dit is ook een toegepaste wetenschap 
in een academische context. Als er meer bekend is over 
de plek van wetenschap in de academische wereld, kun je 
ook een duidelijkere mening vormen over “een veredelde 
hbo-opleiding”. Hoe de geneeskunde, met de nadruk 
op kunde, in het curriculum van de universiteit is terecht 
gekomen, kan men verklaren door te kijken naar de ont-
wikkeling van de wetenschap. 
‘Na de Middeleeuwen kreeg geleerdheid als doel pro-
blemen op te lossen. Kijkend naar oude universiteiten als 
Oxford, zie je dat Rechten en Geneeskunde om die reden 
centraal stonden. Tegenwoordig zou je nog steeds kun-
nen verdedigen dat de studie voornamelijk –hoe je het 

ook wendt of keert– een beroepsopleiding is. De rol die 
wetenschap in de opleiding speelt is in eerste instantie 
instrumenteel. Het doel van de opleiding is nog steeds de 
studenten een bepaalde kunde bij te brengen, namelijk 
de vaardigheid die nodig is als praktiserend arts. Weten-
schap levert allerlei kennis op en die leren studenten 
toepassen in de praktijk. 
‘De academisch-wetenschappelijke wereld is van ouds-
her ontstaan om een aantal hardnekkige problemen op te 
lossen. Je moet niet uit het oog verliezen dat het opleiden 
tot een beroep het belangrijkste aspect van de studie is. 
Juist bij Geneeskunde is dit een belangrijke taak omdat 
heel veel mensen in tijden van medische nood om een 
arts vragen. Als patiënt wil je beter worden. Dus je hebt 
baat bij iemand die wetenschap toepast in plaats van je 
als proefkonijn te gebruiken – dat laatste gebeurt alleen 
als we niet weten wat te doen. In alle andere gevallen is 
“veredelde hbo-opleiding” helemaal geen negatieve 
term, maar juist een geuzennaam.’
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Dr. Hub Zwart, wetenschapsfilosoof aan de Rad-
boud Universiteit 
‘Geneeskunde is geen veredelde hbo-opleiding. Het 
zou zeer onverstandig zijn om dat te stellen. Door de 
buitengewone complexiteit van het menselijk lichaam 
kan het niet zo zijn dat men enkel kennis toepast. De 
studie kent weliswaar een praktijkgericht curriculum, 
maar het blijft nog altijd een wetenschappelijke oplei-
ding. Het kunnen inschatten van de betrouwbaarheid en 
de herkomst van de beschikbare kennis is een belang-
rijke voorwaarde voor een academicus. Het gaat niet al-
leen om toepassen, de duiding is nog veel belangrijker. 
Een arts moet dus niet alleen kunnen toepassen, maar 
ook de kennis hebben over hoe wetenschap werkt. 
‘Tussen de geïnvesteerde bedragen in de ontwikkeling 
van medicijnen en de opbrengsten bestaat een enorme 
discrepantie. Er is veel geld in het wetenschappelijk 
onderzoek naar medicijnen gestoken de afgelopen 
dertig jaar. Het is eigenlijk heel teleurstellend wat dit 

heeft opgeleverd aan nieuwe geneesmiddelen. Ken-
nelijk is de farmaceutische industrie op een of andere 
manier aan het eind van haar latijn. Er moeten nieuwe 
ingangen worden gevonden. Waar dat nu nog niet lukt, 
kan dat over tien jaar heel anders zijn. Daarom mag 
de wetenschappelijke dimensie van de opleiding wel 
versterkt worden. 
‘Men is in de Geneeskunde naarstig op zoek naar 
nieuwe aangrijpingspunten. Interpretatie van nieuwe 
onderzoeksresultaten vergt veel kennis op het gebied 
van onderzoeksmethodologie en wetenschapsfilosofie. 
In een praktijkgerichte opleiding is het zo dat je wacht 
tot een discussie is uitgewoed, waarna je kennis gaat 
toepassen. In een wetenschappelijke context moet je 
als het ware mee kunnen doen in de discussie. Kortom, 
misschien moet men beslissen dat sommige onder-
delen van de studie academischer worden en andere 
onderdelen juist meer praktijkgericht. Maar Genees-
kunde een praktijkgerichte opleiding? Nee.’ ANS
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AAN TAfel

SLAAN JE SMAAKPAPILLEN OP HOL OF WEERHOUDT DE GEUR JE AL VAN PROEVEN? 
CULINAIRE HOOGSTANDJES EN MAGNETRONPRUTJES, ANS SCHUIFT AAN Bij DE 
NijMEEGSE STUDENT, PROEFT EN VELT HAAR OORDEEL OVER ZOWEL ETEN ALS 
POSEERTALENT. deze mAANd: gAlgeNveldgANg 162

Vlnr de kring rond:  Tuur, Agnieke, Rick, Sebastian, Suzanne, Jolie en Karlijn.

‘Wij zijn als tiramisu: allerlei ingrediënten van luchtig tot 
zoet en bij elkaar smaakt het goed.’ Met deze uitspraak 
typeren de gangbewoners zichzelf. ‘En zonder drank is 
het vies’, vult Tuur (19), tweedejaars Moleculaire Weten-
schappen, aan. Net als Jolie (19), tweedejaars Psycho-
logie en Rick (19), tweedejaars Wiskunde, is Tuur een 
nieuwkomer op de gang. In de ruime keuken kijkt het 
drietal toe hoe vierdejaars student Communicatieweten-
schap Karlijn (21) de kip in de bouillon laat garen. On-
dertussen oogst Tuur bewondering met het vouwen van 
een servetje in de vorm van het Sydney Opera House. 
Hij vertelt dat de ganggenoten wekelijks samen eten. 
Deze keer staat er een uitgebreid Italiaans driegangen-
diner op het menu.
De eerste fles wijn is al leeg voordat het hoofdgerecht, 
risotto, wordt geserveerd. ‘Drank, daar kan jij niet zo 
goed tegen hè?’, grinnikt vierdejaars student Genees-
kunde Agnieke (21) tegen Suzanne (20), derdejaars Mo-
leculaire Wetenschappen. Karlijn valt haar bij: ‘De eerste 

avond dat we samen aten is er een fles wodka doorheen 
gegaan. Suzanne moest naar bed worden gedragen.’ 
De drank blijkt niet alleen voor Suzanne nadelig uit te 
pakken. Er komen steeds meer verhalen los over een 
oud-ganggenoot die op dezelfde beruchte avond bij ie-
dereen ongemerkt wodka bijschonk. Karlijn: ‘Hij liep de 
hele tijd achter me aan. Door die wodka dacht ik “ach, 
waarom ook niet?”. De volgende ochtend kon ik me vaag 
herinneren wat hij had gezegd voor we in bed beland-
den: “Als ik dit had geweten, dan had ik niet zoveel 
gedronken. Zullen we maar gewoon gaan slapen dan?”’
Naast feesten blijkt deze groep goed in opruimen. Er ligt 
geen rotzooi op de vloer en het enige dat in de houten 
kast staat is een kerstknuffelbeer. ‘Die beer hebben we 
gevonden tijdens onze grote opruiming. Pas na een paar 
keer wassen rook hij een beetje acceptabel’, vertelt 
huisoudste Sebastian (23), student Medische Biologie.
Zelfs opruimen wordt plezierig met de juiste lijfspreuk: 
‘If you drink enough vodka, it tastes like love’. anS
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SmAAK

8,5

Bruschetta: Snijd het vel van de tomaten in, dompel 
ze enkele seconden in kokend water en spoel ze af 
onder koud water. Ontvel ze, verwijder de pitjes en 
snijd het vruchtvlees in blokjes. Pers de knoflook uit 
boven de blokjes en giet de olijfolie erbij. Snijd de 
ciabatta in sneetjes en rooster ze in een broodroos-
ter. Besmeer ze met het tomatenmengsel en garneer 
met een basilicumblaadje.

Risotto: Bak de blokjes kip bruin in de boter en 
fruit de fijngesneden ui, winterpeen en bleeksel-
derij. Voeg de rijst toe en roer totdat de korrels 
glanzen. Schenk de wijn erbij en voeg, wanneer de 
drank is verdampt, een soeplepel warme bouillon 
toe. Voeg een nieuwe schep toe als de bouillon is 
opgenomen en blijf dit herhalen tot de bouillon op 
is. Voeg de kip toe en neem de pan van het vuur. 
Roer de boter en de helft van de kaas door de 
risotto. Laat het geheel vijf minuten staan voordat 
je het opschept en bestrooi met Parmezaanse kaas 
voordat je serveert.

Kijk voor het recept van de luchtige, zoete tiramisu op 

http://bit.ly/Galgenveld

De ganggenoten hebben uitgepakt met dit volledig zelfge-
maakte Italiaanse driegangendiner. Het stokbrood voor de 
bruschetta is lichtbruin geroosterd en het tomatenmengsel 
met kruiden is vol van smaak. Ook de presentatie mag er 
wezen, dankzij het verse basilicumblaadje op de bruschetta. 
Een goede poging is de kiprisotto met groenten, maar 
de uitwerking kan beter: de risottokorrels zijn iets te hard 
en de kip smaakt naar flauwe soepkip. Dit wordt gelukkig 
goedgemaakt met het dessert: huisgemaakte tiramisu met 
rodevruchtenjam, een verrassende combinatie. De stukken 
tiramisu zijn bedekt met een dikke laag cacao en naast de 
drank zijn ook de romige mascarpone en de zachte lange 
vingers goed te proeven. De porties van alle gerechten zijn 
helaas aan de kleine kant. 

EINDCIJFER:

RecePT

CIJFER:
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Bruschetta: 2 tomaten, 1 teentje knoflook, olijf-
olie, ciabatta

Risotto: 75 g boter, 300 g kipfilet, 1 ui, 1 kleine 
winterpeen, 1 stengel bleekselderij, 75 ml droge 
witte wijn, 300 g risottorijst, 800 ml kippenbouil-
lon, 40 g geraspte Parmezaanse kaas

bOOdSchAPPeNlijSTje

gROePSfOTO

8,5

Aan originele ideeën voor de foto ontbreekt het deze stu-
denten niet. ‘We gooien de kapotte droger van het balkon’, 
wordt er geroepen. Tuur: ‘Laten we een komkommer tussen 
iemands billen duwen. Dat heb ik vanmiddag nog gedaan 
voor de introfoto’s van mijn studievereniging.’ Helaas zijn 
hier geen vrijwilligers voor te vinden, dus gaan ze voor 
het idee van Agnieke om het kippentafelkleed mee op de 
foto te nemen. De huisgenoten doen hun best om een zo 
vreemd mogelijk plaatje neer te zetten. ‘We gaan voor de 
tien’, zegt Agnieke. ‘Zal ik dit kippetje eens lekker slachten?’ 
grinnikt Karlijn terwijl ze een koksmes tegen een kip op het 
tafelkleed houdt. Met een ei in Ricks mond en een muis op 
het hoofd van Tuur, lijkt het plaatje even compleet. Totdat de 
muis langzaam van Tuurs hoofd glijdt en Rick van schrik zijn 
ei laat vallen. Het resultaat is een mooi plaatje.

CIJFER:
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Het Algemeen Nijmeegs Studentenblad is een onafhankelijk maandblad dat gratis in de binnenstad en op de Radboud Universiteit Nijmegen wordt verspreid. 
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cRYPTO
Er gaat niEts bovEn EEn bammEtjE bij hEt middaguur. als jE dEzE crypto tijdEns dE lunch 
maakt, gaat hEt ongEtwijfEld gEsmEErd.

Crypto
P. 31

hORizONTAAl
5. Helaas, de Franse zee valt weg. (3), 6. Het zuivelproduct gaat ervandoor. (9), 8. Het ergste beleg. (5), 10. De koe zit achterstevoren vast. 
(4), 11. Ik wil een kleine webshop. (8), 12. Plukken haar in je strooigoed. (7), 13. Betaal je bekapping en speelkaart met je bankpas. (9), 15. 
Smeerbare stelling. (4) 18. Rijpe stadsomsingelingen. (7), 19. Positieve melk. (7), 20. Het is mogelijk om hiermee te schenken. (3), 21. De 
voormalig Joegoslaven zijn niet op tijd. (9), 22. Met boter opeens vega. (3)

veRTicAAl
1. Vormen de helft van kikker. (4), 2. Geen topbajes. (5), 3. Bevroren vruchtenregen. (10),  4. Meeldrama wordt bitterzoet smeersel. (9), 6. 
Kleverige jacht. (6), 7. Er kan geen zanggroep meer bij. (8), 9. Waterige groet. (4), 14. Vet, socialisten op een voetbaltoernooi! (4). 16. Kofi’s 
restant maakt een fruitige tosti. (6), 17. Dit beleg vind je in tapas. (5), 18. Romig schip. (5)

antWoorDen Van De oktober-CrYPto
HORIZONTAAL: 2. VLOEISTOF, 6. STUURBOORD, 7. NEERSLAG, 8. GEIL, 9. GEL, 10. RIVIER, 13. SOPPEN, 
15. DUIKBOOT

VERTICAAL: 1. MISSISSIPPI, 2. VAREN, 3. ONWEER, 4. TSUNAMI, 5. FOREL, 8. GEZEIK, 11. EEND, 12. 
VLOT, 13. SAP, 14. ROG

Deze maand maak je kans op twee eetbonnen t.w.v. 15 euro voor een 
lekkere lunch of diner bij Café De Plak. Hier kun je in een gezellige sfeer 
genieten van een biologische maaltijd. 

Heb jij al zin in een verantwoord broodje Humus of een salade met vrije 
uitloopeieren? Mail dan je crypto-antwoorden voor 14 november naar 
redactie@ans-online.nl 
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Tekst: Rianne Boven en Kim Saris 
Foto: Mirte ten Broek

Slechte kroegervaringen, meters bier of stomende 
seks: iedere maand laat ANS een student aan het rad 
draaien om het onderwerp van zijn ondervraging te 
bepalen. Deze maand: Bas, 20 jaar en tweedejaars 
Politicologie. 

Wat is het meest heftige feestje dat je hebt door-
staan?   
‘Op de surprise party van een vriend dachten we onbe-

perkt Flügel te kunnen drinken. Nadat we de hele voorraad 
van het café hadden opgezopen, bleek dat de Flügel niet inbe-
grepen was in het budget. Die vriend hoefde uiteindelijk niet 
te dokken, omdat we ons goed hadden gedragen. De kots was 
netjes in de wc beland.’

Wanneer was de laatste keer dat er vlinders in je 
buik rondvlogen?        

‘Een tijd geleden belandde een vreemd pakketje in mijn brie-
venbus. Hierin zat een sjaaltje met een vleugje meisjesparfum 
en een brief waarin stond “Jeg elsker deg”: ik hou van je. 
Deze liefdesbetuiging kwam van een Noors meisje dat ik heb 
ontmoet op Solar Festival. We werden samen wakker op het 
dak van een kantine en blijkbaar was zij helemaal onder de 

indruk van onze prille liefde. 
‘De tickets naar Noorwegen zijn al geboekt, dus deze winter 
kunnen we elkaar warm houden. Tot die tijd zal ze het moeten 
doen met het t-shirt dat ik tijdens Solar droeg en naar haar 
heb opgestuurd. Deze zit vol met mijn bloed, zweet en tranen. 
En natuurlijk een klein vleugje Replay.’  

Door welke drank, behalve Flügel, ga jij 
helemaal wappie? 
‘Op vakantie aan de Spaanse kust hadden een 

vriend en ik geen druppel drank meer in huis. Het enige 
vloeibare dat nog in ons bezit was, bleek Absint te zijn. 
Dat dit drankje voor 80 procent uit alcohol bestaat waren 
we even vergeten. Nadat we het eerste glas achterover 
hadden geslagen, voelden we ons meteen belabberd. We 
probeerden naar de zee te rennen en alles eruit te spu-
gen, maar verder dan de duinen zijn we niet gekomen. 
‘Mijn Nijmeegse drankervaringen zijn een stuk beter. 
Laatst kwamen we met onze ladderzatte harses een 
zingende, onder de hasj zittende, zwerver tegen bij de 
FEBO. De volgende ochtend werden we wakker met een 
door hem getekend portret van onszelf op onze armen. 
Ge-ni-aal.’  ANS
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