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Je T-shirt pimpen, een persoonlijke kerstkaart maken,
een massage ondergaan, Fairtrade producten proberen,
muziek aanvragen, berichtjes insturen, zelfs je handen
laten wassen. Het kon allemaal tijdens het Hanzehuis op
18 en 19 december. Twee dagen lang haalden studenten en
dj’s van OOG-radio, onder het motto Let’s Clean This Shit
Up, alles uit de kast voor het goede doel: het voorkomen
van diarree. Wereldwijd sterven hieraan 2200 kinderen per
dag. De cheque met de opbrengst van maar liefst 10.150
euro werd op 20 december aangeboden aan de dj’s in het
Glazen Huis in Leeuwarden.

GEEN BERG
TE HOOG
Boudewijn Otten

Beter wordt het niet, wel
minder. Maar Jasper vindt
studeren veel interessanter
dan z’n beperkingen.
‘Daar heb ik immers al een
kwart eeuw ervaring mee.’
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‘Na twee, drie weken was ik wel heel sterk, moet
ik zeggen.’ Jasper Oenema (25) maakt het bekende
bodybuildersgebaar. In 2009 liep hij stage in
Aberdeen, Management-assistent aan de Robert
Gordon University. ‘Ik maakte magazines en
radio-commercials, en ik bereidde presentaties
voor. Leuk werk in een prettige omgeving. Maar
wel heuvelachtig, zeg maar: bergen. Daar rijd je
niet zomaar tegenop.’ Jasper, inmiddels eerstejaars
International Communication op de Hanzehogeschool, heeft neurogene dystrofie, een aandoening
in het centraal zenuwstelsel die zich uit in het

afsterven van spierweefsel. ‘Je moet ermee leren
leven en daar heb ik inmiddels 25 jaar ervaring
mee. Beter wordt het niet. Wel minder, maar dat
gaat sluipenderwijs.’ Bewegen, blijven bewegen,
is een absolute noodzaak. Tachtig procent van de
tijd is Jasper in de benen. ‘Op krukken, dat wel.
Om je een idee te geven, van het begin tot aan
het einde van de Herestraat kost me drie kwartier.
Toch kun je me daar zien lopen, hoor. Ik laat
me niet tegenhouden. Al was het maar omdat de
binnenstad niet rolstoelvriendelijk is.’
Nee, dan Schotland. Jasper genoot in 2009 van de
bussen en bars. ‘Het is de wet. Publieke ruimtes
zijn in Schotland verplicht om voorzieningen voor
gehandicapten te treffen. Ik rolde daar dus zo de
pub in, en ik rolde er ook zo weer uit.’
Jasper houdt van het Groningse uitgaansleven.
‘Sowieso beland ik eens in de twee weken in de
kroeg met m’n vrienden van de Martinistam, de
scoutingclub voor studenten en ex-studenten.
Kijk, al te heftige dingen kan ik niet uitspoken,
maar ik doe wat ik kan, en iedereen houdt
rekening met m’n toestand. Scouting, hè? Andere
mensen helpen zit ons in het bloed.’
Jasper komt overal en nergens met z’n rolstoel.
‘Ook op plaatsen waar je een lekke band kunt
oplopen. Nooit leuk, daar sta je dan. Dan bel
ik de speciale hulpdienst en die sturen dan een
mannetje. Of een taxi.’
Hij woont op zichzelf, maar de medici houden
Jasper goed in de gaten. Bij z’n geboorte had hij
een gat in z’n hart. Hij bleek een hartafwijking
te hebben die bekend staat als de Tetralogie van
Fallot. Na vier operaties, waarvan twee in de tijd
dat hij een baby was, is de zaak gefikst. ‘Ik draag
altijd een cardiodefibrillator bij me. Het geeft me
permanent een lichte hartmassage, daar merk ik
eigenlijk niks van. Als het nodig is, kan het m’n
hart ook weer op gang brengen door een stroomstoot. Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt.
En, heel grappig, het apparaatje registreert de
hartactiviteit. Eens in het half jaar lezen ze de
gegevens uit. “Wat was er aan de hand op die
dinsdagavond in augustus, Jasper?”, vroegen
ze laatst een beetje ongerust. Ik kijken in m’n
agenda. Bleek het een feestje in de KEI-week te
zijn geweest. Nou, toen wisten ze het wel.’
Hij doet veel en hij wil nog veel meer doen, maar
af en toe mist hij de noodzakelijke energie. ‘Ik ben
sneller moe dan een gezonde student. Dat is wel
lastig. Soms overvalt het me tijdens een tentamen.
Ik mag er meer tijd voor nemen, maar dat helpt
niet altijd. Ik zal sowieso ongeveer twee keer zo
lang over m’n studie doen. Toch zet ik door. Ik wil
dolgraag op stage naar het buitenland, Australië
en Nieuw-Zeeland lijken me wel wat. Mijn
moeder is daar minder blij mee, zo ver weg. Maar
m’n ouders zijn het wel gewend: ik volg mijn eigen
weg.’

‘IN PRINCIPE KAN
IK ALLES, BEHALVE
HOREN ’
Rina Tienstra

Sofie is tweetalig
opgevoed. De eerstejaars
spreekt Nederlands
en gebarentaal. Ze is
hartstikke enthousiast
over haar opleiding SPH:
‘Vooral gespreksvoering
vind ik interessant.’
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Alleen aan de aanwezigheid van haar tolk Lea
Schutte, die schuin tegenover haar rustig met
haar handen gebaart, kun je merken dat Sofie
Helleman doof is. Ze spreekt perfect Nederlands.
‘Maar gebarentaal is mijn moedertaal’, zegt de
eerstejaars Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
‘Ik ben doof geboren. Dat komt doordat ik een
zeldzame ziekte heb, het syndroom van Leopard.
Doofheid is één van de kenmerken, van de andere
heb ik gelukkig geen last.’ Sofie’s doofheid werd
al vroeg opgemerkt. ‘Mijn ouders gingen meteen
op een cursus gebarentaal. Omdat ze veel met mij
spraken en daar gebarentaal bij gebruikten, leerde
ik praten. En van jongs af kreeg ik logopedie. Ik
ben zogezegd tweetalig opgevoed.’
PULSIMPLANTAAT
Sinds oktober 2010 kan Sofie iets beter horen. ‘Ik
kreeg een implantaat in mijn linkeroor. Dat zet
geluid om in elektrische pulsen die de gehoorzenuw stimuleren. De trillingen worden naar mijn
hersens gestuurd.’ In haar rechteroor draagt Sofie
een gehoorapparaat. ‘In een rustige omgeving kan
ik nu nog beter één-op-één-gesprekken voeren.
Gesprekken in een kleine groep kan ik ook goed
volgen.’ Muziek beluistert ze ook. ‘Nick en Simon
bijvoorbeeld. Ik luister het liefst naar Nederlands-

talig omdat ik de teksten kan verstaan.’ Ze zit al
veertien jaar op jazzballet. ‘Dansen gaat niet alleen
om geluid, je moet goed kunnen tellen…’
Vanaf haar derde ging Sofie naar het Guyot
Instituut in Haren. ‘Tot groep acht ging ik één dag
in de week naar een normale basisschool bij ons
in Selwerd.’ Sofie maakte de havo niet af, ze stapte
over op het mbo. ‘Ik volgde de opleiding voor
onderwijsassistent en liep stage op drie verschillende dovenscholen. Met kinderen werken wilde ik
altijd al, maar ik vond niet álle onderwijsvakken
leuk. Daarom koos ik voor SPH, niet voor de PABO.’
TRILWEKKER
Op kamers wonen gaat prima. ‘Ik heb een flitsinstallatie, zodat ik kan zien wanneer de bel gaat
en een trilwekker om wakker te worden. Ook bij
haar studie komt ze weinig obstakels tegen. ‘Ik heb
een optimistisch karakter en wil alles uit het leven
halen. In principe kan ik alles, behalve horen.
Toen ik me aanmeldde, vertelde ik niet eens
meteen dat ik doof was. Ik heb toch gewoon recht
op onderwijs… Later heb ik natuurlijk wel contact
opgenomen met school, want ik heb wel een tolk
nodig tijdens de lessen en de tentamens. Ik zit dus
nu de hele dag naar Lea te kijken, of naar één van
de anderen.’ Sofie krijgt meer tijd voor het maken

van tentamens. ‘Als je doof bent, lees je soms wat
langzamer en als je een vraag niet goed begrijpt,
kun je de tolk vragen om je te helpen.’ Maar dat
is nog bijna niet voorgekomen. ‘Ik heb het eerste
blok al gehaald. In het tweede blok krijgen we
gespreksvoering, dat vind ik een interessant vak.’
KLIK MET DE TOLK
‘Later wil ik denk ik toch graag in de dovenwereld werken, omdat ik daar mijn moedertaal
kan spreken. Hoe, wat en waar? Daar heb ik nog
geen idee van…’
Eén of twee keer per jaar heeft Sofie een gesprek
met een begeleider. ‘Verder heb ik net als iedereen
m’n studieloopbaanbegeleider om dingen mee
te bespreken.’ De contacten met de klasgenoten
zijn goed. ‘Ik ga meestal gewoon mee naar de
kantine voor de gezelligheid, al kan ik niet álles
volgen door het achtergrondgeruis.’ Lea, die een
hbo-diploma Tolk Nederlandse Gebarentaal heeft,
vertaalt de lesstof iedere woensdag in gebarentaal.
Ze is één van de vijf tolken die Sofie wekelijks
aan haar zijde heeft in de collegebanken. Sofie: ‘Je
moet een goede klik hebben met je tolk. Grapjes
maken en samen kletsen zijn heel belangrijk. Ik
kende Lea al wat langer, ze tolkte voor het eerst
voor me op de begrafenis van mijn oma.’
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WINKELEN IN TEN BOER
In de laatste vergadering van 2013 gebeurde het. Ik zat op het puntje van mijn
stoel toen de gemeenteraad van Ten Boer
zijn onvermijdelijke besluit nam.
Ten Boer is een christelijke gemeente. Op
zondag is alles potdicht, zondag is immers
een rustdag. Maar dit jaar is de Winkeltijdenwet aangepast. Dit geeft winkeliers
de mogelijkheid om hun deuren op zondag
te openen, zonder dat daar vooraf al te veel
papier aan te pas komt. De Winkeltijdenwet is omgezet in regionale wetgeving. In
eerste instantie heeft Ten Boer een conceptverordening voorgelegd aan ondernemers.
Hun zogeheten zienswijze-commentaar is
verwerkt in een definitieve versie die aan de
raad werd voorgelegd.
Die verordening heeft het dus niet gehaald,
al had dat wel gekund. Twee raadsleden
die vóór waren, waren op het moment
suprême afwezig. Zonder die twee was er
geen meerderheid. Zonde. Die verordening
was een mooi ding. Geen gedoe meer
met langdurige aanvragen. Niet dat alle
winkeliers in Ten Boer staan te springen
om op zondag te werken, maar áls ze dat
zouden willen, had dat door de verordening
eenvoudig gekund.
Nu niet meer. Er is geen verordening. Ten
Boer blijft potdicht. Sneu, vooral voor die
ondernemer die wél op zondag open was.
Hij is nu de dupe van de ziekte van twee
PvdA’ers. Zoals het er nu uitziet moet hij
z’n winkel sluiten. De wethouder heeft
dit effect van tegenstemmen nadrukkelijk
aan de orde gesteld. Maar dat bleek praten
tegen dovemansoren. Nog voordat de
wethouder drie woorden had uitgebracht,
was het duidelijk dat hij een verloren strijd
streed. ‘Over principes valt niet te discussiëren’, zei de burgemeester. Dat bleek
te kloppen. (Het zou ook wel apart zijn
geweest als een christelijke partij vóór had
gestemd.)
Maar toch, het is een achterhoedegevecht.
Als Ten Boer over vier jaar deel uitmaakt
van de gemeente Groningen, ontkomen ze
niet aan de zondagopening. Ik denk niet
dat Groningen alle winkels dicht zal gooien
omdat Ten Boer dat liever heeft.
HABON ABDULAHI

8

GEEN MENS KAN
VERANDERD
WÓRDEN
Boudewijn Otten

Weerstand is niet slecht. Weerstand is goed. Verandertrajecten
moeten niet van een leien dakje
gaan: leidinggevenden zullen
eerst moeten begrijpen, voordat
ze begrepen kunnen worden.

‘Stel je nou eens voor dat je een verandering in een
organisatie wilt bewerkstelligen, dat je een veranderplan schrijft en dat iedereen dat oké vindt. Is
dat oké?’ De 25 studenten die op 16 december de
weg naar lokaal F205 in de Marie KamphuisBorg
vonden, hebben al vaker les gehad van psychologe
Agnes Schilder. Haar vraag, die toch zo’n beetje
de ideaalwereld van een manager veronderstelt,
beantwoorden de toegepast psychologen en
human-resources-managers in spe met nee...
‘Het lijkt perfect, maar het kan niet waar zijn.’
‘Het is een beetje saai, zo’n algemene instemming.’
‘Als je weg bent, heb je best kans dat ze het plan
alsnog uit het raam gooien.’
‘Ik heb weinig ervaring met verandermanagement,
maar dit heb ik nog niet meegemaakt.’
Ze hebben gelijk. ‘Weerstand is níet negatief. Pas
door wrijving gaan dingen glanzen. Als iedereen
braaf ja knikt, loop je een grote kans dat er niks
verandert.’
Op het digiboard verschijnt een tekst: mensen
willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
‘Dat kan niet eens. Je kunt niet tegen een mannetje in je hoofd zeggen: vanaf nu doen we het
anders. In ons brein zit geen knopje dat je om
kunt zetten. Hoe komt dat? Waarom blokkeren we
als iemand ons een verandering wil opleggen.’
‘Het voelt als een aanval, dan schiet je in de
verdediging.’
‘Dat heeft iets met intrinsieke motivatie te maken,
toch?’
‘Reptielenbrein.’
‘Krokodil.’
Schilder is onder de indruk. ‘De verandercapaciteit van ons brein is mega. Het doet niet anders.
Maar het is enkel ingesteld op volgen, reageren en
nadoen. Dat noemen we inderdaad het reptielenbrein.’

Spiegelneuronen, zegt een meisje.
Een schot in de roos. ‘Mensen houden van
nadoen. Bewust en onbewust. Als één persoon
gaapt, gapen er als snel een paar anderen. Ook het
brein kiest graag de gebaande paden. Hang maar
eens een paar weken het bordje out of order op de
liftdeur. Dan gaat iedereen met de trap. Als je het
bordje weghaalt, zal een groot gedeelte de trap
blijven nemen.’
Wie het gedrag van mensen wil veranderen, zal
ervoor moeten zorgen dat het nieuwe gedrag in
hun brein inslijpt. ‘Dat kan nooit in een handomdraai. Het brein heeft tijd nodig om het nieuwe
gedrag handig te gaan vinden.’
Weerstand tegen opgelegde veranderingen is dus
doodnormaal. Daarvan zijn de studenten goed
doordrongen. Niet zo vreemd, want ze zitten
midden in de minor Verandermanagement die
een half jaar van hun opleiding in beslag neemt.
Ze weten ook waar het in verandertrajecten in
organisaties vaak mis gaat.
‘Als medewerkers zich niet gehoord voelen.’
‘Als de leiding onduidelijk is over de gewenste
veranderingen.’
‘Als mensen gehecht zijn aan de wijze waarop ze
werken.’
‘Als ze goede redenen hebben om niet overtuigd te
willen worden.’
‘Als ze bang zijn.’
‘Als je dit allemaal weet’, constateert Schilder,
‘dan weet je dus ook dat de meeste mensen niet
staan te springen van heppiedepeppie. Dat gebeurt
pas als ze de veranderingen als iets van zichzelf
beschouwen.’ Daarmee komt één van de grootste
valkuilen voor leidinggevenden die het over een
andere boeg willen gooien in beeld. Schilder tovert
weer een tekst op het digiboard te voorschijn. Eerst
begrijpen, dan begrepen worden.
‘Een goede leidraad: als medewerkers het gevoel
hebben dat een leidinggevende of adviseur niet
begrijpt wat hen bezighoudt, werken ze nooit goed
mee. Mensen willen je pas horen als ze eerst zelf
gehoord zijn.’
Parafraseren kan zo’n proces fnuiken. ‘In de
psychologie hebben we lang gedacht dat het goed
was om wat de cliënt te berde bracht in de taal van
de hulpverlener om te vormen. Legt iemand uit
dat hij niet wil samenwonen met z’n vriendin, concludeert de psycholoog: “U hebt bindingsangst…”
Er zijn sterke aanwijzingen dat het herhalen van
de woorden van de cliënt beter werkt. Papegaaien
is effectief. Daarmee maak je duidelijk dat je de
boodschap hebt begrepen.’
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In het hbo heeft een
topstudent heel andere
talenten dan in het wo.
Wie alleen maar achten
haalt, wordt niet per
definitie de beste verpleegkundige, leraar of
fysiotherapeut.

Excellentietrajecten voor hbo’ers? Laat ze maar
naar de universiteit gaan, werd er lang geroepen.
Dáár zitten de bollebozen. Maar de tijden zijn
veranderd: hogescholen willen meer excellente
professionals opleiden. Hebben ze tegen 2016 geen
vooruitgang geboekt, dan voelen ze dat in hun
portemonnee en krijgen ze minder bekostiging.
Maar wat betekent excellent? Moet een gymleraar
zelfstandig onderzoek kunnen doen? En haalt de
beste fysiotherapeut ook altijd de hoogste cijfers?
Bij de Hogeschool Windesheim wel. Om voor de
honoursprogramma’s in aanmerking te komen
moeten studenten onder meer een gemiddeld
cijfer van 7,2 hebben voor hun propedeusevakken.
Andere hogescholen vinden cijfers minder
belangrijk: ‘Universiteiten zoeken mensen die
qua intellect boven de rest uitsteken’, zegt Pieter
Veenstra, teamleider van het Honours College
van de Hanzehogeschool. ‘Wij zoeken studenten
die ambitieus zijn en hun steentje willen bijdragen
aan de maatschappij.’ Rien Brouwers van Avans
Hogeschool beaamt het: ‘Studenten die alleen
maar achten halen, zijn niet per definitie de besten
in hun vak. Docenten selecteren studenten die
zich onderscheiden in de groep, diegenen die extra
uitdaging aankunnen.’

Daarom verschillen de definities van excellentie
per hogeschool, per faculteit en per opleiding.
Op zich logisch, zegt Remco Coppoolse, die
onderzoek doet naar het onderwerp. ‘Elk beroep
stelt andere eisen.’ Maar er schuilt ook een gevaar
in: ‘De trajecten moeten gelijkwaardig zijn. Werkgevers moeten er vanuit kunnen gaan dat excellente studenten een bepaalde ambitie en gedrevenheid bezitten.’
TOPKLASSEN & KINDEROEFENTHERAPIE
Coppoolse is, behalve promovendus, docent aan
de Hogeschool Utrecht en ontwikkelde de topclass
van de faculteit Gezondheidszorg, een tweeënhalf
jaar durend traject naast de reguliere opleiding,
dat dertig studiepunten oplevert. ‘Dit programma
gaat uit van de ambitie van de individuele student.
Het kan allerlei kanten opgaan.’ Hij noemt het
voorbeeld van een studente Oefentherapie die
naast haar bacheloropleiding alvast begon aan een
specialisatie Kinderoefentherapie.’
Individuele excellentietrajecten zijn niet overal
mogelijk. Sommige hogescholen bieden daarom
liever vastomlijnde programma’s, vaak in de vorm
van extra vakken of speciale minoren. Studenten
van Avans bijvoorbeeld kunnen bij een aantal
opleidingen meedoen aan een topclass die een dag
per week extra kost. Binnen sommige trajecten
wordt die dag ingevuld met seminars, andere
kiezen voor onderzoek, weer andere voor projectonderwijs. ‘Dat wordt per opleiding geregeld’, zegt
onderwijsadviseur Brouwers van Avans. ‘Maar om
de kwaliteit te waarborgen, zijn we bezig om op
hogeschoolniveau een aantal eisen vast te leggen.’

Avans en Windesheim hebben het ministerie
bewust geen streefpercentages gegeven omdat
de programma’s en trajecten nog in de kinderschoenen stonden toen de zogeheten prestatieafspraken op papier werden gezet. ‘We denken
nog na over de verschillende manieren waarop we
excellentie willen vormgegeven’, zegt Brouwers
van Avans. De hogeschool overweegt een opleiding naar het voorbeeld van de vele university
colleges in het wo. ‘Maar dat zijn nogal belangrijke
beslissingen. We willen niets overhaasten.’
BREED CAMPUSONDERWIJS
Windesheim is de enige hogeschool die op dit
moment een complete opleiding heeft voor de
meest getalenteerde havisten en vwo’ers. Het
Windesheim Honours College begon in 2009 en
doet met de brede vorming en het campusonderwijs denken aan een university college. ‘We willen
multi-getalenteerde jongeren een omgeving bieden
waarin ze al hun talenten kunnen ontdekken,
maar waarin ze ook fouten mogen maken’, legt
dean Josephine Woltman Elpers uit.
Het liep de afgelopen jaren nog niet storm, maar
het aantal eerstejaars groeit. Dit jaar zijn er volgens Woltman Elpers 45 studenten begonnen.
‘We werken aan een nieuw breder curriculum
met meer specialisatiemogelijkheden. Dan zal het
Honours College ook meer getalenteerde studenten trekken’, verwacht ze. Maar het kleinschalige onderwijs, 26 contacturen per week, is duur.
Het College van Bestuur moet er extra geld voor
reserveren.

‘WE VATTEN HET BREED OP’
De Hanzehogeschool Groningen is al zover: het
Hanze Honours College beoordeelt elk traject dat
een opleiding of faculteit wil opzetten, het College
van Bestuur zet er vervolgens een handtekening
onder. ‘Zo committeert het bestuur zich aan het
excellentieonderwijs’, zegt teamleider Veenstra. De
Groningse hogeschool biedt niet alleen een talentprogramma van dertig extra punten, studenten
kunnen ook excellentieminoren volgen of kiezen
voor excellentiespecialisaties. ‘We vatten het begrip
breed op en willen iedereen uitdagen het beste uit
zichzelf te halen.’

Woltman Elpers wil de rekening in ieder geval
niet bij studenten neerleggen. ‘Veel jonge mensen
vinden het al erg moeilijk om van zichzelf te
zeggen dat ze excellent zijn. Als je dan ook nog
eens extra geld gaat vragen voor het onderwijs
dat bij ze past, werp je een extra barrière op.’ De
voormalige manager bij een Duitse multinational
heeft andere ideeën: ‘Laat bedrijven betalen voor
de opleiding van studenten waar ze veel vertrouwen in hebben. Ook de overheid kan beurzen
uitreiken. In de VS is onderwijs heel erg duur,
maar er is ook een heel beurzensysteem waarmee
de armste studenten toch alle kansen krijgen.’

Aan de Hanzehogeschool en de Hogeschool
Utrecht moet in 2016 zes procent van de studenten excellent zijn. Volgens Veenstra is de
Hanze goed bezig, maar moet er nog hard gewerkt
worden om dit percentage te halen. Vandaar dat
hij het, net als Brouwers en Coppoolse, voorlopig
geen verstandig idee vindt om meer geld te vragen
voor de trajecten. ‘Het gevaar daarvan is dat de
instroom wordt afgeremd’, meent Veenstra.

Minister Jet Bussemaker gaf in december toestemming voor een experiment met hoger collegegeld
voor excellentietrajecten: opleidingen mogen
hooguit twee keer het wettelijke collegegeld
vragen. Als de trajecten te duur worden, komt er
niemand opdagen, waarschuwde ze eerder in de
Tweede Kamer. ‘Het is nu al moeilijk om er meer
dan een paar studenten voor te interesseren.’
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ANDERS WONEN
IN DE BIOTOOP
De Biotoop in Haren is een woongemeenschap voor creatieve geesten.
Van buiten is het complex doods en haveloos, binnen bruist het.

HABITAT
VOOR
CREATIEVE
GEESTEN
Luuk Steemers

Biologisch Centrum, en Rijksuniversiteit, Faculteit
der Wiskunde en Natuurwetenschappen staat er
op groen bealgde borden voor de ingang van het
gigantische complex: zeven vuilbetonnen vleugels
met verveloze deuren in een kaal winterbos. In de
gangen herinneren bordjes met namen van laboratoria en onderzoekers aan de tijd dat de wetenschap hier rondwaarde. De profs en onderzoekers
hebben plaatsgemaakt voor creatieve geesten die
het complex hebben omgedoopt tot De Biotoop.
Schilderingen en mensachtige sculpturen geven de
schemerige gangen en hallen iets surrealistisch.
APOCALYPTISCHE OMGEVING
Op de eerste verdieping van de D-vleugel loopt
derdejaars Autonome Beeldende Kunst Eva
Velema in een donkere blauwgroene combi van
blouse en plooirok waartegen haar rode lokken als
gloeiende vonken afsteken. Ze opent de deur van
haar woon-slaapkamer-keukenappartement met
een vier meter hoog plafond. Eva wijst naar een
onregelmatige opening in de muur. ‘Netjes, he?’,
lacht ze, ‘zelf gedaan met de technische dienst van
CareX. Nu heb ik een directe doorgang naar de
keuken.’
Toen het Biologisch Centrum in 2010 zijn deuren
sloot en anti-kraakbedrijf CareX het complex in
beheer nam, was Eva één van de eerste bewoners.
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‘Het was geweldig, overal lag laboratoriumapparatuur en overal vond je monsters op sterk water of
opgezette dieren. Het was of er een apocalyptische
gebeurtenis had plaatsgevonden’, zegt Eva die
zich geïnspireerd voelt door dood en verval. Bij de
eettafel staat een skelet. Open vitrinekasten puilen
uit met dierenschedels, botten en flessen met
monsters. ‘In het begin zaten we hier met twintig
of dertig mensen, alsof je alleen op de wereld was.
Het is nu nog steeds rustgevend en stil, kijk maar
eens naar het bos buiten.
‘We betalen het gas en een vaste huurprijs. Voor
mij komt het neer op ruim driehonderd euro,
niet veel voor zeventig vierkante meter.’ Sinds
de zomer is bekend dat CareX hier tot 2020
mag blijven. Dat trekt veel nieuwe mensen. ‘We
hebben momenteel 130 bewoners, maar er staan
er zeker tweehonderd op de wachtlijst.’ De mensen
die belangstelling hebben voor een plek in De
Biotoop, krijgen een rondleiding en een intakegesprek met Wouter Nijland, de beheerder van
CareX. ‘Wouter beslist of mensen hier passen. Hij
heeft daar blijkbaar een neus voor, of een onderbuikgevoel, zoals ie zelf zegt.’
BROMMERONGELUK IN MALEISIË
Eva loopt even binnen bij haar buurman Wout de
Moor die sinds april aan de andere kant van de
gang woont. Tegen de zijmuur staan honderden
planken, staven en buizen in verschillende maten.
Wout zit aan een lange tafel voor het raam op een
platform. ‘Zelf gemaakt van de laboratoriumtafels
die hier stonden’, vertelt hij trots. ‘Heeft me maar
vijf euro gekost, voor een doosje schroeven.’
De 56-jarige Biotoopbewoner verdiende zijn leven
lang de kost als meubelmaker en inrichter van
horecagelegenheden en schepen. Twee jaar geleden
werkte hij aan de inrichting van een zeiljacht in
Maleisië. Daar sloeg het noodlot toe. Wout kreeg
een zwaar brommerongeluk, brak zijn nek en
raakte eenzijdig verlamd. ‘Het gaat intussen een
stuk beter’, vertelt Wout. ‘Maar hele dagen achter
elkaar zwaar werk verrichten kan ik niet meer.’
Bij het bouwen van het platform kreeg Wout

veel hulp van medebewoners. ‘Ik ben zo blij
als een kind dat ik hier mag wonen’, zegt hij
terwijl hij geurige groene Cameron Highlands
thee inschenkt. Een souvenir van zijn verblijf
in Maleisië. ‘Het water stond me aan de lippen.
Dit is mijn redding. Ik wil hier iets van maken.
Geweldig dat ze me hier nog wilden. Anders
was ik ergens in een begeleidwoonproject terecht
gekomen. Ik ben hier omringd door prettige
mensen. Dit is voor mij de nieuwe ideale samenleving.’
BIOTOPER, BIOTOP(P)ER
Omdat hij weinig geld te besteden heeft, bedacht
Wout een plan. ‘Vroeger ben ik evenementenkok
geweest en zo kwam ik op het idee voor een
inbrengrestaurant. Via de facebookpagina Biotopper – met de tweede p tussen haakjes - vraag ik
medebewoners om ingrediënten en daarvan kook
ik dan een lekkere maaltijd. Hartstikke gezellig al
die mensen hier over de vloer, en ik eet mooi voor
niets.’

Wout voelt zich na amper acht maanden al ambassadeur van De Biotoop. ‘Dit moet hier blijven, ook
na 2020! In de eerste plaats is slopen hartstikke
duur vanwege al het asbest dat in de gebouwen zit.
Daarnaast moeten we zorgen dat deze woongemeenschap in 2020 zo uniek en onvervangbaar
is dat de gemeente er niet meer omheen kan. Er
moeten allerlei voorzieningen komen waarvan ook
mensen van buiten kunnen profiteren. We zijn al
bezig met een bioscoop, maar een kinderboerderij
kan hier ook heel goed. Of flexplekken voor
ZZP’ers.’ Een trekpleister voor het Noorden moet
het worden. Wout heeft al gepraat met mensen
van de Gemeente Haren. ‘Ik wil hier een grote
gemeenschappelijke ruimte creëren, misschien een
tearoom, waar we allerlei evenementen organiseren, ook voor niet-bewoners. Met de prachtige
ruimte rondom het complex moet dat toch een
succes worden!’
Even verderop in de gang jankt een elektrische
boor. Marja Hagenauw, vorig jaar afgestudeerd
aan Academie Minerva, legt de laatste hand aan
haar atelier. ‘Volgende week trek ik hier in. Ik
heb er zin in. Op mijn laatste schilderijen staan
oude onderzeeërs. Technische, industriële zaken
inspireren mij. Ik vind het mooi dat je hier aan
het plafond alle buizen en draden ziet. Zelfs het
verweerde beton waar ik hier op uitkijk, vind ik
mooi.’
SLANGEN EN SPINNEN
Een lange jongeman in een donker T-shirt met
een afbeelding van een vogelspin steekt de sleutel
in het slot van zijn deur. ‘Ik woon hier tweeënhalf jaar met plezier’, zegt Willem Eijer, die op
de Hanzehogeschool afstudeerde in Biologie
en Medisch Laboratoriumonderzoek. ‘Het was
voor mij dubbel bijzonder. Ik ben analist op de
Rijksuniversiteit en ik werkte hier voordat het
Biologisch Centrum naar Zernike ging. Het
zijn prettige, ruimdenkende mensen hier. Mijn
grote passie zijn slangen en spinnen en niemand
doet daar hier moeilijk over. Ach, het zijn geen
knuffeldieren, geef ik meteen toe, maar ik vind
het prachtig om hun gedrag te observeren.’ In een
zijkamertje staan glazen bakken. In één daarvan
steekt Willem zijn handen. Onmiddellijk klinkt
een venijnig gesis. ‘Tropische kakkerlakken’, legt
hij uit terwijl zijn hand boven de bak uitkomt met
daarin een gepantserd insect van wel tien centimeter. Willem laat enthousiast een Gramrostola
Rosea vogelspin zien, een ratelslang en Russische
rattenslang. ‘Deze soort is hier in de buurt jaren
geleden door een prof uitgezet. Die dacht dat ze
hier niet zouden overleven, maar ze worden nog
regelmatig gevangen.’

keukentafel met kleurpotloden in de weer zijn
en een jongetje dat vrolijk door de woonkamer
huppelt. Bij de keukentafel ligt een groot matras
waarop een kleine hondje ligt te slapen. Overal
staan zakken cement. ‘Kijk eens wat er allemaal is
gebeurd sinds oktober! Ik ben een echte ADHD’er.
Toen ik de plattegrond van de kamers hier zag,
ben ik non-stop bezig geweest met het uitwerken
van mijn ideeën. De tegels en het bad heb ik
voor een prikkie van Marktplaats. Vanuit mijn
werk kende ik veel vaklui die ik wel eens hielp
met boekhouden en zo. Die hebben mij nu gratis
geholpen met betegelen en stucwerk. Het is superstrak geworden! Ik schat dat ik nog drie weken
bezig ben met de kamers. Daarna wil ik hier
een fitnesscentrum en een kung fu-vechtschool
beginnen. Ik heb veel fitnessapparatuur. Die wil ik
gratis ter beschikking van de huisgenoten stellen
in ruil voor ruimte.’
DE BIOTOOPBIOSCOOP
Joost Dubblinga is hoofdbewoner van de
D-vleugel. ‘Gangster, zeggen ze meestal. Och, er

is niet zoveel aan de hand hier. Klachten over de
oude verwarming komen het meeste voor. Ik kijk
dan eerst naar de radiatoren. Veel los ik zelf op.
De serieuze klachten speel ik door aan CareX.’
Joost studeerde een tijdje Mechatronica op de
Hanze. ‘Maar ik wilde geld verdienen. Ik onderhoud nu treinstellen bij Nedrail.’ Joost trekt zijn
jas aan en loopt naar de F-vleugel. Op de eerste
verdieping opent hij de Rode Zaal, een collegezaal
in amfitheatervorm met honderd zitplaatsen. Hij
wijst trots op een grote beamer. ‘De back-up projector van de oude Images-bioscoop. We hebben
nu al een paar keer films gedraaid voor de bewoners. Laatst stonden we in het Harener Weekblad
omdat we ook films willen draaien voor niet-bewoners. Dat kan alleen rechtenvrij als de makers
van de films toestemming geven. Zo hebben we
binnenkort de voor de Gouden Kalf genomineerde
film Die Welt. Regisseur Alex Pitstra is dan zelf
ook aanwezig. Dat soort evenementen willen we
vaker organiseren. Uiteindelijk willen we de grote
collegezaal hiernaast gebruiken. We worden dé
bioscoop van Haren. Het wordt echt groots!’

KUNG-FU FIGHTING
Eén verdieping lager werkt veertiger Anco Luteijn
aan een gigantische badkamer. ‘Vijftien vierkante
meter’, lacht hij, ‘dat gaat toch nergens over.’ Anco
heeft een zware tijd achter de rug. Hij verloor zijn
baan als projectadministrateur en zijn huwelijk
liep op de klippen. ‘Mijn ex en ik zijn nu coouders.’ Hij knikt naar twee meisjes die aan de
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‘STRAKS BEN IK EEN
LESBISCHE MAN’
Loes Vader

Foto: Luuk Steemers

Niek Delfgou werd 52 jaar
geleden geboren als Moniek.
Met drie broers was ze het
enige meisje in een deftig
Goois gezin. Toen Moniek
acht jaar was realiseerde
ze zich dat ze geen meisjemeisje was. Openhartig
vertelt Niek over zijn
transitie van vrouw naar
transman.
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‘Tot mijn achttiende verwachtte men van mij
dat ik in rokjes liep, een dochter uit een gegoede
Gooise familie. Natuurlijk heb ik daar van die
standaardverhalen over die boven water komen
als je met een psychiater praat. Ik wilde Lego
en Dinky Toys, maar kreeg poppen, waar ik
vervolgens de armen uit rukte. Of die keer dat ik
een gewatteerde roze duster kreeg en m’n broer
een stoere ochtendjas. In de jaren zestig was voor
transkinderen nog helemaal geen aandacht.
‘Ik wist al heel jong dat ik op vrouwen viel. Dat
is ook gedeeltelijk de reden waarom ik zo laat met
mijn transitie begon. Als lesbienne heb ik mijn
mannelijke kanten altijd kunnen uitbouwen,
zonder restricties. Als je het stereotype bekijkt,
ben ik degene die de broek aan heeft. Ik heb al
negentien jaar een relatie, met een vrouwelijke
vrouw. In ’98 zijn we getrouwd.’
Wat vond Betty ervan?
‘Ze stond niet direct te springen, maar ze is het
er wel mee eens: als ík gelukkiger ben, zijn we het
samen ook. We zijn best verdrietig geweest, want
het is ook een afscheid. Een tijd lang was ik heel
erg onzeker, want ik wilde mijn relatie niet op het
spel zetten. Natuurlijk is dat een beetje absurd,
want op het moment dat je stappen gaat zetten,
kun je niet meer terug. Betty moest kiezen: ga ik
wel of ga ik niet mee en zij koos ervoor om mee te
gaan. Tot nu toe gaat het heel erg goed. De psycholoog maakte haar duidelijk dat ze waarschijnlijk al jaren een relatie met een man heeft. Mijn
karakter zal niet veranderen, dus de eigenschappen
waar zij op viel, verwacht ik te behouden. Ik word
ook nooit een echte man. Ik blijf altijd transgender.’
Wanneer besloot je je hart te volgen en de stap naar
transman te zetten?
‘Het breekpunt kwam vorig jaar februari, toen
ik in de NRC las over Mark Hommes die in
Groningen op de Open Universiteit werkt. Daar
volg ik toevallig een masteropleiding. Ik zag z’n
foto en dacht: dat ben ik. Maar tegelijkertijd dacht
ik ‘nee, ik ben te oud’ en ‘het gaat zo ook wel’.
Mijn borsten waren wel altijd een issue. Van jongs
af wilde ik die niet. Het gesprek met Mark was een
feest van herkenning.’
Wat was de volgende stap?
‘Eerst de euforie, daarna de bezinning. Ik heb het
meteen aan iedereen verteld. Een mailtje gestuurd
aan collega’s. Ze reageerden positief. Mijn dean
was zelfs blij met een nieuw mannelijk lid. Vanuit
die euforie kom je in een soort depressie. Ik was er
op een gegeven moment wel even klaar mee om als
een soort nieuwigheid te worden gezien.
‘In september dacht ik: de nieuwe studenten
komen, nu ben ik man. Maar zo werkt het niet.
Bovendien zie ik er nog niet echt mannelijk uit.
Ook niet echt vrouwelijk, trouwens. Maar als ik
mijn mond open doe, verraad ik mezelf. Ik werd

keurig overal voorgesteld als meneer Delfgou,
maar de eerste de beste student die naar me toe
kwam, sprak me aan met mevrouw. Toen was ik
eventjes van het pad af. Nu denk ik: ik kan wel
doen alsof het anders is, maar op de één of andere
manier zal ik er steeds mee worden geconfronteerd. Uiteindelijk zul je het niet meer aan me
zien of aan me horen, maar ik blijf hoe dan ook
transgender. Daarom praat ik er nu ook over.
Wat Mark voor mij heeft betekend, zou ik voor
anderen kunnen betekenen. Al is het maar voor
één student of één collega.’
Hoe reageerden je collega’s?
‘Bij Sociale Studies heb je veel ruimte om anders
te zijn. In dat mailtje schreef ik dat ik transgender
ben, dat ik op de wachtlijst sta voor de transitie en
dat mijn nieuwe naam Niek is.
Die nieuwe naam was geen probleem, maar het
hij-zij-verhaal is lastiger. Dat wordt hoop ik
anders als mijn uiterlijk is veranderd. Ik kreeg
eigenlijk alleen maar hele leuke en lieve reacties.
De studenten heb ik ook ingelicht. Ik werk als
deeltijd-docent, met volwassenen dus. Die vonden
het reuze interessant. Natuurlijk zijn er mensen die
willen weten of ik een piemel krijg. Nee! En die
wil ik ook niet.
‘Ze vinden het heel bijzonder om dit van dichtbij
mee te maken. Dat heeft een keerzijde. Want ook
al ben ík erg open, ik wil nog niet dat mijn collega’s dat zijn. Ik hoop ook niet dat mensen later
zullen zeggen: Niek was ooit een vrouw. Hoe je het
went of keert, je bent heel kwetsbaar. Eergisteren
heb ik een tweede mailtje rondgestuurd omdat ik
vandaag begin met testosteron smeren.’
Je komt straks voor de tweede keer in de puberteit.
‘De baard in de keel, baardgroei, de vetverdeling
verandert. En ook de puistjes. Ik kan niet wachten
tot ik me moet scheren. De endocrinoloog heeft
vanochtend gebeld dat mijn bloedbeeld goed is,
dus ik mag gaan smeren. Zo begint het, na twee
à drie jaar ben je helemaal klaar. Mijn vrouw
wordt regelmatig gewaarschuwd door andere
transmannen: ik ben straks wel een puber. De
hormonen gaan gieren. Je schijnt ook veel energie
te krijgen en ontzettend hongerig te worden. Dat
wordt wel even uitkijken, want ik wil natuurlijk
niet als man met een buikje beginnen.’
Wat is de volgende stap?
‘Op 9 januari staat de borstoperatie gepland. Ik
betaal het zelf, anders had ik een jaar moeten
wachten. Het protocol schrijft voor dat je eerst
een jaar ervaring moet opdoen, dus echt als man
moet leven. Daarna een second opinion van de
psychiater en dan pas mogen de borsten eraf.
Maar ik ben direct vanaf februari 2013 real life
gegaan. Betty en ik hebben al mijn vrouwenkleding weggedaan. Tegen de operatie zie ik niet op.
Als die dingen er maar af zijn. Eindelijk kan ik in
de zomer een T-shirt dragen. Ik verheug me er nu

al op. Thea van Loenen opereert me. Zij maakt
de mooiste mannenborsten van Nederland. Als ik
dan toch zelf betaal, laat ik dan ook maar meteen
de beste chirurg nemen. Het is een specialisme op
zich, mannenborsten maken. Bij mannen staan de
tepels anders.
‘Later laat ik mijn baarmoeder verwijderen. Dat
heeft puur te maken met de kans op eierstok- en
baarmoederhalskanker die extreem toeneemt door
testosteron. Zeker na langdurig gebruik.’
Kun je van dit hele proces genieten?
‘Ik kan genieten als ik erover vertel. Ik ben heel
benieuwd wat die testosteron gaat doen. Het
is ook heel dubbel, want je neemt voortdurend
afscheid. Ik ben straks ook niet meer lesbisch,
hoewel ik me dat helemaal niet kan voorstellen.
Straks ben ik een lesbische man, zeg ik zelf. Betty
en ik kunnen er samen vreselijk om lachen.
‘Ik breng een positief geluid, want je hoort zo veel
narigheid. Eens in de drie weken kom ik bij het
genderhome. Zo’n transitie is zwaar, zeker voor
mannen die op latere leeftijd vrouw worden. Als
je met kolenschoppen van handen en een zware
stem als vrouw door het leven moet. Vrouwen die
worden verstoten van het werk, huwelijken die
kapot gaan. Het is wel eens goed om de andere
kant te laten horen.’
Ook al denk je aan jezelf als lesbische man, toch zijn
jullie straks een hetero-stel.
‘Die vanzelfsprekendheid lijkt mij in één woord
heerlijk. Op vakantie hand en hand lopen. Als
lesbienne ervaar je toch altijd een soort ongemak.
Altijd is het oppassen hoe mensen reageren. In
tijden van crisis zijn minderheidsgroepen vaker de
klos. Bij homoseksualiteit is dat ook zo. Toen wij
in een klein Oost-Gronings dorp gingen wonen,
wisten we ook niet waar we aan begonnen. Soms
worden stellen weggepest. Nu weet het dorp dat ik
transgender ben. Ze reageren nuchter: ‘Ach, du bist
altied al n man west.’
Jullie hebben geen kinderen.
‘Wel twee nichtjes, van acht en elf. Die hebben
we het in mei verteld. Die van acht reageerde:
dat gaat mooi niet gebeuren, we hebben twee
tantes en jij blijft Moniek, ik ga geen Niek
zeggen. Terwijl ze me altijd Niek noemden, als
koosnaampje. Inmiddels is die weerstand weg. Op
Sinterklaas haalden we ze van school. Die van acht
zei: “Wanneer gaan je borsten eraf?” Bijzonder, hè?’
Heb je tips voor studenten en collega’s die met
hetzelfde gevoel rond lopen?
‘Praat erover. Neem iemand in vertrouwen. Zo’n
genderhome is wel iets waar je naar toe kunt gaan.
Elke derde zondag van de maand. Het staat ook
op de website van Transvisie. Zorg dat je je oriënteert en denk niet te snel dat het niet kan.’
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‘Ik werk bij een kledingzaak, WE in Groningen.
Mijn vroegere leidinggevende, Joanneke, organiseerde een stapavondje. We gingen borrelen in De
Spieghel. Ze nam haar zusje Marieke mee. Leuk
meisje, zag ik. Toen we naar de Negende Cirkel
overstapten, stond ze de hele tijd met een andere
jongen te kletsen. Ik dacht dat het haar vriend
was en ik had ook niet direct het idee: dit is iets
voor mij. Omdat ik de volgende dag een triatlontraining had, pakte ik om een uurtje of elf mijn
jas van de kapstok. ‘Jij gaat toch niet nu al naar
huis?’, zei Marieke toen ineens. Ik trok mijn jas
dus maar weer uit en we gingen samen nog even
lekker doorfeesten. Dat werd leuk. Heel gek, ik
zoen nooit op de eerste avond, maar toen deed ik
dat wel. Later zag ik dat ze een beetje mank liep.
Ze was op de dansvloer door haar enkel gegaan,
maar door de alcohol voelde ze daar niks van. We
hebben nog een hele tijd buiten zitten kletsen en
nummers uitgewisseld. De volgende dag stuurde
ze me een foto van haar enkel, in het gips.
‘Als er bij mij thuis in Almere iemand ziek is,
gaan we altijd spelletjes spelen, dus stelde ik voor
om een keertje langs te komen voor een potje
Triviant. Die eerste date werd niet echt een succes,
ze bleek namelijk ook nog naar een verjaardag van
een vriendin te moeten en vroeg me mee. Kwam
ik inenen terecht in een superdrukke vriendinnengroep die in het Fries tegen elkaar stonden te
schreeuwen… Ik twijfelde toen wel een beetje,
maar we maakten toch een afspraak voor een
tweede date. Toen sloeg de vonk bij ons echt over.
We zoenden voor de tweede keer.
‘Marieke is vrolijk en enthousiast. Ze heeft humor.
Ze is heel sociaal en begaan met andere mensen.
Wat ik vooral zo leuk aan haar vind, is dat ze zichzelf redt, je hoeft haar niet bij de hand te nemen.
Toen we laatst met de triatlonclub op Ameland
waren, stond ze meteen gezellig met iedereen te
kletsen, terwijl ze niemand kende. Daar houd ik
wel van. Ik heb best een druk leven en doe ook
graag dingen voor mezelf, maar ik vind het altijd
fijn als ze om me heen is.’
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ITEM
Rina Tienstra

Ruben en Marieke
zoenden voor het eerst
op de dansvloer in de
Negende Cirkel waar
Marieke door haar enkel
ging. Bij hun tweede date
gingen ze allebei door de
knieën.
RUBEN
VAN DALFSEN
21
Derdejaars
Toegepaste Psychologie
MARIEKE
KOSTER
21
Derdejaars
Voeding & Diëtetiek

‘Ruben is anders dan alle andere jongens. We
kunnen alles bespreken, we praten ook over gevoelens. Dat was ik echt niet gewend. Hij is open,
lief, behulpzaam en geeft om andere mensen. Ik
kan nog wel een tijdje doorgaan over zijn goede
kanten…
‘De eerste keer dat ik hem zag was op een borrel
met collega’s van mijn zus. Het was een beetje
een gekke situatie. Misschien nam Joanneke me
wel mee om me te koppelen, dacht ik later. Ze zei
steeds: vind je die Ruben nou geen leuke jongen?
Hij is zo sportief! Maar ze verwachtte vast niet
dat het zo zou aflopen… Ik heb zelf het initiatief
genomen toen ik zag dat hij al vroeg weg wilde
gaan, hij had zijn jas al aan. Dat wilde ik om
de één of andere reden niet. We hebben daarna
de hele avond met elkaar doorgebracht en zelfs
gezoend. De volgende morgen werd ik met een
enorme enkel wakker, door de drank had ik niet
door dat ik me behoorlijk geblesseerd had op de
dansvloer. Ik kon helemaal niet meer lopen! Ik
stuurde Ruben een foto van mijn ingegipste enkel.
Hij was heel belangstellend en vroeg steeds of hij
iets voor mij kon doen. Je mag me wel gezelschap
komen houden, appte ik een weekje later terug.
Alleen was ik vergeten dat ik die avond een andere
afspraak had, met mijn voetbalgroep. Ruben wilde
wel even mee. Best gênant voor een eerste date,
want wij zijn een stelletje lompe plattelandsmeiden
uit de buurt van Buitenpost die foute grappen
maken in het Fries en heel hard lachen en gillen.
Al mijn vriendinnen zeiden direct: wat een leuke
jongen. Ik twijfelde nog: misschien is hij wel te lief
voor mij. Maar bij de tweede date was het overduidelijk, ik was gewoon verliefd. En nog steeds.
We zijn nu veertien maanden samen en zien elkaar
bijna iedere dag. Met voetballen ben ik inmiddels
gestopt, maar ik loop drie keer in de week hard.
Eén keer per week loopt Ruben met me mee. Soms
zeggen we tegen elkaar: misschien wordt het nóg
leuker als we elkaar niet zo vaak zien, maar dat
lukt ons gewoon niet.’

FEMKE WEIDEMA
WINT
LATIN GRAMMY
Loes Vader

Femke Weidema (31)
won een Latin Grammy
Award voor een nummer
dat ze schreef met Beto
Cuevas, een popster in
Latijns Amerika. De oudConservatoriumstudente
heeft een eigen studio in
Nashville.
In Drachten speelde Femke jarenlang accordeon
bij docent Hotze Jelsma tot ze klassieke accordeon
ging studeren aan het Prins Claus Conservatorium. ‘Maar, met klassiek accordeon tour je niet
echt de wereld rond’, skypet Femke vanuit haar
studio in Nashville. ‘Door een student popmuziek
aan het Conservatorium die een tango-cd aan het
opnemen was en een accordeonist zocht, werd
ik enthousiast voor liedjes schrijven. Ik leerde
mezelf gitaarspelen, componeerde een paar songs
en deed auditie voor de opleiding Compositie,
Muziek- en Studioproducties.’ Femke werd
aangenomen. ‘Het leukste aan Groningen vind
ik dat het nooit ophoudt. Er is altijd iets te doen.
Er is altijd en overal creativiteit. De input die je
krijgt in Groningen is uniek. Je vergeet makkelijk
hoe waardevol dat is. Zelfs in Nashville mis ik dat,
terwijl dat hét centrum van de muziek is. Je loopt
hier bijvoorbeeld zo Ilse de Lange of Jeroen van
der Boom tegen het lijf.’
Toen Femke in 2004 afstudeerde, ging ze op zoek
naar een opleiding song writing. Die vond ze in
Boston. ‘Ik ging met een beurs naar het Berklee
College of Music. Ik was van plan om één jaar te
blijven. Maar toen ik op Berklee twee songwriting-prijzen won, zeiden mijn docenten:
Femke, jij moet naar LA. Ik kreeg een beurs
waarmee ik drie maanden stage kon lopen bij
platenlabels in Los Angeles en ondertussen deed
ik een muziekmaster. Ik kreeg een baan bij Hans
Zimmer, een filmcomponist in LA, én weer won

ik een grote song-writing-prijs, in Nashville. Ik
laat de muziek bepalen waar ik woon, werk en
leef. En dat komt altijd op het goede moment.’
Femke schrijft veel muziek voor en met anderen.
‘Het klinkt allemaal heel romantisch, maar het is
keihard werken. In de ochtend een liedje schrijven
en ’s middags opnemen. Ik speel alle instrumenten
zo’n beetje zelf. Accordeon, piano, bas, gitaar,
noem maar op. Op dit moment werk ik met drie
verschillende artiesten aan drie albums. Allemaal
jonge artiesten die nog moeten doorbreken. Het
probleem met popmuzikanten is dat ze vaak te
veel kunnen en zich daardoor niet focussen. Ik
probeer ze te helpen om hun stijl, hun stem of
hun sound te vinden voordat ze de grote wereld
ingaan.’ Femke schrijft ook liedjes voor bekende
muzikanten als Celine Dion. ‘Beto Cuevas,
waarmee ik de Latin Grammy won, is één van de
grootste popartiesten in Zuid-Amerika. Ik ontmoette hem in Los Angeles en we schreven samen
een paar nummers. Met één daarvan wonnen we
de Grammy. Een Grammy brengt je een stapje
hoger op de ladder.’
YOUTUBE
Femke heeft haar eigen YouTube-kanaal, One
Song a Week, waarvoor ze liedjes op bestelling
maakt. ‘Mensen sturen hun verhaal op. Mijn oma
is ziek en daar wil ik graag een liedje voor maken.
Of een man die nooit een vader heeft gehad...
Ik maak een liedje van hun verhaal en zet dat
op YouTube. Mijn tweede YouTube-project heet
Cotton Wine. Daarvoor maak ik met een vriend
sprookjessongs en -clips.’
Het gaat de Drachtster voor de wind. Maar ze
droomt ook nog. ‘Ik zou dolgraag een Amerikaanse Grammy willen winnen. Ook zou ik met
grote sterren willen samenwerken. Ik hoop natuurlijk dat ik een artiest vind met zo’n uniek talent
dat ie wereldberoemd wordt. Ik heb zelf niet echt
de ambitie om wereldwijd te gaan touren, maar ik
wil de wereld wel veroveren met mijn filmmuziek.
Als singer song-writer moet ik regelmatig eigen
platen uitbrengen. En ik zou echt dolgraag een
nummer willen schrijven voor Adele. Ik heb zat
songs liggen die bij haar passen, maar hoe krijg
je ze bij haar? Stiekem droom ik er ook over om
meer tijd in Europa door te brengen. Een maand
of drie per jaar in Europa lijkt me geweldig. Zodat
ik net even wat vaker naar huis kan. Want ik
mis mijn vrienden en familie natuurlijk wel. En
Hemaworst…’
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HOREN
& ZIEN
INVASIE OP
HET EILAND

THE SHOOTER

QUEER AS FOLK
BOX-SET 1

Invasie op het eiland is een science-fictionstreekroman. De debuutroman van Marten
Mantel is een merkwaardig en origineel verhaal
over de invasie van een kudde galactische Bewust
Gewervelde Wormen op Texel. Wat een rustige
zomerdag op het Noord-Hollandse Waddeneiland zou moeten zijn, wordt een dag vol paniek,
destructie en chaos.
Generaal Betty Boonzaaijer, opperbevelhebber van
de Texelse landmacht, vervloekt de buitenaardse
wormen omdat ze het eiland bestormen juist op
het moment dat de folder van de lokale supermarkt Slibbel op haar deurmat valt.
Den Burg brandt en Boonzaaijer moet het
commando overdragen aan de angstige soldaat
Tim Vis, die met een dove soldaat en één met een
houten been de galactische invasie moet zien te
stoppen. Met een groepje demente bejaarden, de
dappere bejaardenverzorgster Mieke, die haar kat
Twan en Robin kwijt is, de megalomane bruid
Angelique en de vrouw van Vincent met haar
schoonheidsobsessie, vlucht Vis naar de veerboot.
Ondertussen verbazen de wormen zich over de
infantiele aardbewoners die in spijkerbroek naar
kookprogramma’s kijken.

Hoera! Een lekkere koude Scandinavische ecothriller over olieboringen op Groenland. Verwend
als we zijn met series als The Killing, Borgen en
The Bridge zijn de verwachtingen hoog gespannen.
Kim Bodnia, hoofdrolspeler in The Bridge, speelt
in deze Deense klima-thriller nu eens een keer
voor bad guy… Skytten (The Shooter) begint met
prachtige beelden van drijvend ijs ergens op de
Noordpool. Maar helaas, daarna is er zelfs geen
sneeuwvlok of ijskristal meer te zien. Het verhaal
speelt zich af in Kopenhagen, waar de groene
Deense regering haar verkiezingsbelofte om
niet naar olie te boren in het ongerepte Noordpoolgebied niet nakomt. Journaliste Julie (Trine
Dyrholm) spant zich in om de zaak aan de kaak te
stellen en wordt beschuldigd van opruiend gedrag.
Geofysicus Rasmus kruist daarbij haar pad. De op
het eerste gezicht zachtmoedige Rasmus eist dat de
regering stopt met de boringen die veel meer olie
(en geld) op blijken te brengen dan ze vertellen.
Als dat niet lukt, gaat hij over op extremere
maatregelen en begint de verantwoordelijken te
beschieten. Lijkt spannend, maar dat is het niet.
De karakters zijn zo slapjes neergezet dat The
Shooter een tikkie obligate B-film wordt. Geen
schot in de roos.

Queer as Folk gaat over het leven van drie homoseksuele mannen in de gay village van Manchester
rond de eeuwwende. Queer betekent zowel raar als
homoseksueel en de drie voldoen ruimschoots aan
beide betekenissen.
Dekhengst Stuart, achter in de twintig, is
woest-aantrekkelijk, ongevoelig en calculerend.
Zijn tegenpool en stille aanbidder is de sympathieke Vince (Craig Kelly), die weinig succes heeft
bij de mannen. Om die twee heen cirkelt de vijftienjarige-jarige Nathan (Charlie Hunnam). Stuart
pikte hem op voor een one night stand, maar de
smoorverliefde scholier is een blijvertje. Nathan is
ervan overtuigd dat hij de mannenmagneet vroeg
of laat aan de haak zal slaan en slaagt er voortdurend in om Stuart in verlegenheid te brengen.
De serie draaide in Groot-Brittannië vijf seizoenen
op Channel 4 en hielp veel closet queens bij hun
coming out. Wie niet tegen expliciete homo-erotische vrijscènes kan, en wie een levensecht inkijkje
in de gay scene wenst te krijgen, kan Queer as Folk
beter links laten liggen. Maar de interactie tussen
het trio met veel heftige, dwaze en bij tijd en wijle
ontroerende verwikkelingen is intrigerend.
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ONZE STUDENTEN OP
NOORDERSLAG
eerste EP uit, de 'Stuart Mavis EP', die leidde tot
dertig optredens in het noorden van Nederland,
inclusief een optreden tijdens Bevrijdingsfestival
Friesland.
SVÄVA
Sväva is een vijfkoppige dreampop/indieband uit
het noorden van Nederland, die wortelde op de
Academie voor Popcultuur. Deze winnaars van de
Kleine Prijs van Fryslân in 2013 maken dromerige
pop geïnspireerd op bands als Still Corners en
Beach House.
Ook dit jaar staan er weer een flink aantal studenten van de Academie voor Popcultuur op het
podium van Eurosonic/Noorderslag.
BLACKBOXRED
Dit duo komt hard, heel hard. Een rauwe combinatie van grunge, blues en electro, of zoiets. Maakt
niet uit hoe je het noemt, Nederland heeft nu zijn
eigen White Stripes, maar dan omgekeerd. Eva
speelt gitaar, Stefan drumt. Live gaan ze echt tot
het gaatje, dus mis ze niet!
DIFF
Geïnspireerd door Amerikaanse folk en countryblues schrijft deze Leeuwarder songschrijver liedjes
met persoonlijke teksten. Een jaar na oprichting
heeft Diff al een stevige plek veroverd in de Friese
popscene. De festivals Freeze en Welcome to The
Village ruimden een plaatsje voor ze in.

THE FUTURE’S DUST
De trots van de Popacademie van Leeuwarden
heet The Future's Dust. Het jonge vijftal uit het
hoge noorden (vier mannen, één vrouw) creëert
een sfeerrijk eigen geluid met internationale allure.
Debuut-EP Marrakech verscheen eind september
en mocht op enthousiaste reacties rekenen.
THOMAS AZIER
De in Berlijn wonende Thomas Azier werd kort
geleden nog door 3FM dj’s genoemd als belofte
voor 2014 in De Wereld Draait Door. Vorig jaar

waren de verwachtingen hooggespannen, maar
toen was Azier helaas ziek. Tijd voor revanche!
WHEN WE ARE WILD
When We Are Wild is de naam waaronder
singer-songwriter Hille Stellingwerf met band
optreedt. De liedjesschrijver uit het Friese dorp
Witmarsum schrijft sinds 2007 folky popliedjes
in de lijn van Ben Howard en Bon Iver. Hij is een
van de weinige acts die zowel door Radio 2 als
door 3FM zijn geadopteerd als talent.
WONDER
Singer-songwriter Marije de Vries en producer/
gitarist Patrick Schaafstal zijn een stel, die ieder
in een andere band speelden. En ja, wat doe je
dan als beide bands uit elkaar gaan? Dan begin
je samen een nieuwe groep: Wonder. Bedoeld
als eenmalig project, maar enthousiaste reacties zorgden voor een vervolg: er werden meer
nummers geschreven en eind 2012 volgde een EP.
Voor meer informatie over locaties en tijden,
check esns.nl

ROBERTO TAN
‘Roberto Tan groeit op tussen de stratenmakers,
landarbeiders en automonteurs van Stadskanaal
in de Veenkoloniën van Oost-Groningen’, zo
vermeldt zijn bio. Naar eigen zeggen is dat de basis
voor zijn authentieke rechttoe-rechtaan rapstijl.
STUART MAVIS
Stuart Mavis doet menig vrouwenhart sneller
kloppen met zijn prettige stem en makkelijk in het
gehoor liggende liedjes. Eind 2012 bracht hij zijn
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‘DE STUDIE-UITVAL
KAN WÉL OMLAAG’
Boudewijn Otten

Als eerstejaars de
ambitie hebben om hun
opleiding af te ronden,
hebben ze een prima
kans om hun propedeuse
te halen, en vervolgens
ook hun diploma. Het
aankweken van die
ambitie is essentieel,
concludeert adviseur
Onderwijs & Onderzoek
Jan Kamphorst (58) in
het proefschrift waarop
hij op 14 november
promoveerde.
‘Cru-ci-aal. In de eerste maanden van de opleiding
gebeurt het. Dan vormen studenten zich een beeld
van de opleiding. Als dat positief is, is de kans
op studiesucces in het eerste jaar tachtig procent.
Als ze een vrijblijvende houding aannemen van
ik zie wel waar het schip strandt en misschien
verander ik wel van opleiding, dan haken ze in één
op de twee gevallen af. Die eerste maanden zijn
bepalend. Voor het studiesucces in het eerste jaar
én de rest van de studie. Het is aan de opleiding
om een atmosfeer te kweken waarin eerstejaars
het vertrouwen krijgen dat ze hun studie kunnen
afronden. Als dat lukt, zal het aantal uitvallers
dalen.’
Een gewaagde stelling. Welke maatregel men in het
verleden ook nam, de uitval in het hbo bleef dertig
procent.
‘Inderdaad. In 1964 signaleerde Philippus
Idenburg in zijn studie over het Nederlandse
Schoolwezen dat in de jaren 1948, 1949 en 1950
al ongeveer één derde van de studenten uitviel. En
sindsdien is dat percentage inderdaad min of meer
gelijk gebleven. Hooggestemde verwachtingen zijn
dus misplaatst. Maar een uitval van dertig procent
is geen natuurwet. We hoeven ons er niet bij neer
te leggen.’
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Oké, maar de vraag is of we wel wat kúnnen doen.
‘We moeten alle zeilen bijzetten om studenten zo
snel mogelijk op te nemen in de sociaal-academische omgeving van de opleiding. Dat vraagt veel
van docenten. Van oudsher heeft de propedeuse
drie functies: oriëntatie, selectie en verwijzing.
Daarin zien we de laatste jaren verschuivingen.
Met name de oriëntatie verplaatst zich steeds meer
naar het middelbaar onderwijs. Neem nou het
gegeven dat scholieren zich vóór 1 mei moeten
aanmelden. Dat zorgt ervoor dat ze tijdig moeten
nadenken over een vervolgopleiding.’
Dat betekent toch niet dat ze een bétere keuze
maken?
‘Niet automatisch. Maar wel als je een omlijsting
biedt. We hebben bijvoorbeeld al meeloopdagen.
Dat soort initiatieven kunnen we uitbreiden. Meer
contact met het middelbaar onderwijs, meer aandacht voor studiekeuze, kortom: scholieren sneller
opnemen in de hbo-gemeenschap. Zo geef je hun
oriëntatie meer inhoud. Al met al verwacht ik dat
de 1-mei-inschrijving zal leiden tot minder uitval.’
Weer zo’n stellige uitspraak.
‘Het is in ieder geval een krachtige hypothese. Ik
ben echt heel benieuwd naar de uitval van eerstejaars in 2014/2015. Dan heb je een indicatie. Maar
let op, het blijft lastig onderzoek, want andere
factoren spelen ook een rol. Misschien daalt het
aantal studenten wel door de invoering van het
leenstelsel, zoals veel mensen vrezen. Dan zou je te
maken kunnen krijgen met een andere populatie
die zich lastig laat vergelijken met voorgaande
jaren.’

Foto: Luuk Steemers

Als iemand z’n proefschrift One Size Fits All? noemt,
weet ik het antwoord al: nee.
‘De werkelijkheid is niet zwart-wit. Je kunt niet
één maatregel treffen die voor iedereen hetzelfde
uitpakt. Clichés, ik weet het, en nee, wereldschokkend is mijn onderzoek niet. Maar toch, het heeft
wel praktische implicaties. Zo kun je ingrijpen
in het aantal contacturen. Mijn onderzoek wijst
uit dat dat bij economie- en techniekopleidingen
nauwelijks effect zal hebben op het aantal punten
dat studenten halen. Bij opleidingen in Gezondheidszorg en in de sector Gedrag & Maatschappij
is dat juist wel het geval. Maar goed, verhoog je
het aantal contacturen in het Gezondheidszorgonderwijs dan moet je in de gaten houden of
dat niet ten koste gaat van de tijd die studenten
besteden aan zelfstudie, want die heeft ook veel
invloed op het aantal punten dat studenten halen.’
Ai... alles hangt met alles samen en dan weet je nog
maar weinig.
‘Ik werk momenteel aan een artikel waarin ik het
onderzoek in kort bestek uitleg. Dat dwingt me
om afstand te nemen en tot de kern te komen. Een
verrassend simpel element daarvan is: in de eerste
maanden van de opleiding moet het onderwijs zo
aantrekkelijk zijn dat iedere student het gevoel
krijgen dat hij erbij hoort.’
Is dit een pleidooi tegen selectie aan de poort?
‘Nee. Ik zeg: koppel selectie altijd aan een zinvolle
oriëntatie en een gedegen verwijzing. En verder:
hou op met het geklets over dé wondermaatregel,
voer veranderingen eerst in bij een paar opleidingen, test of ze werken en ga dan pas verder.’

LOCO
Luuk Steemers

SUZANNE VAN DER BIJL (19),
TWEEDEJAARS
SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING,
IS INTO NAILS
‘Mijn zus heeft een nagel-blog, NailsbyLaura. Dat
heeft me aangestoken. Tweehonderd potjes nagellak
heb ik gemiddeld. Ik geef heel veel weg. Ik heb nu
met stempeltjes patronen op mijn nagels aangebracht.
Dat zie je steeds vaker. Ook ombre is in. Dat is een
overloop van licht naar donker of van de ene kleur
naar de andere. Je brengt de lak met een sponsje
aan over de base coat. Textuurnagellakken zijn ook
mooi. Dat zijn niet-gladde lakken zoals liquid sand.
Daarmee moet je wel voorzichtig zijn. Je hebt zó een
ladder in je panty.’
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LIEVE
LOES
lieve.loes@live.nl

Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
REDACTIE-ADRES

Lieve Loes,

Lieve Loes,

Het goede voornemen dat ik had, namelijk op 1
januari stoppen met roken, is weer niet uitgekomen.
Op nieuwjaarsdag was het geen probleem, ik heb
de hele dag in bed liggen brakken. Maar diezelfde
avond stond ik bij een afterparty alweer een sigaretje
te paff en. Ik heb al tig keer geprobeerd te stoppen en
vind mezelf zo’n loser. Weet jij hoe ik van die fucking
verslaving af kan komen?

Help, ik heb last van een winterdepressie! Al bijna
twee maanden word ik lusteloos wakker. Als ik naar
buiten kijk, lijkt het nog nacht en wil ik me het liefst
weer omdraaien en de hele dag doorslapen. Mijn
zus zegt dat ik er even tussenuit moet, naar Spanje
ofzo, maar daar heb ik het geld niet voor. Wat kan
ik doen om een lentegevoel te creëren zonder geld te
spenderen? Vriendelijke groeten,

Nico

Aisha

Beste Nico,

Lieve Aisha,

Voor stoppen met roken-tips ben je bij mij aan het
juiste adres. Ik ben vaak gestopt, weer begonnen
en nu toch echt rookvrij. Drink de eerste weken
geen alcohol. De motivatie om te stoppen met
roken zakt namelijk naar een desastreus dieptepunt met een paar biertjes achter de kiezen. Hoe
ongezellig ook, stoppen met roken is gedoemd
te mislukken als je alcohol drinkt. Verder is het
boek van Allen Carr toch een aanrader. Al is de
anti-rook-goeroe zelf aan longkanker overleden
en is zijn boek soms akelig irritant, hij weet wel
duidelijk uit te leggen hoe een verslaving werkt en
hoe je ervan af komt.
Een e-sigaret vond ik in eerste instantie nogal
dom. Je doet niets aan je gewoonte én je krijgt
nicotine binnen. Maar, van de 6000 schadelijke
stoffen die in een sigaret zitten, schijnen er maar
een paar in een e-sigaret voor te komen. En last
but not least: gewoon blijven proberen, ooit lukt het.

Je zus heeft gelijk dat je eruit moet. Wandelen
in het bos, slenteren langs het wad of banjeren
op de hei. Niets werkt zo louterend als de combi
buitenlucht & bewegen. Hoe graag je ook met
een flinke vleug zelfmedelijden in winterslaap zou
willen vallen, wake-up! Een beetje zon, een snufje
frisse lucht en een overdosis natuur helpen echt. Er
bestaan ook daglichtlampen die schijnen te helpen
tegen winterklachten. Of het werkt, weet ik niet.
Ik geloof meer in natuurlijk daglicht. Dan zijn er
nog allerlei dingen die je überhaupt kunt doen om
gelukkiger te worden, zomer én winter. Zo is het
wetenschappelijk bewezen dat je gelukkiger wordt
als je iedere dag drie dingen opschrijft die goed
gingen. Hoe lusteloos je ook bent, er zijn altijd wel
drie simpele dingen te benoemen die goed gingen.
Dan nog twee natuurlijke antidepressiva: seks &
chocola. Succes!
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IS YOUR
STUDENT ROOM
WORTH
THE RENT?
Anton Gurevich

Many international
students are not aware
of laws, rules and
regulations concerning
the rental procedure in
the Netherlands. Law
alumna Denise Zonnebeld
is the founder of Bekijk
Het, a company that offers
students free rent price
check-ups and assistance
in getting back money they
overpaid their landlords.
Believe it or not, this time
your landlord might pay
you!

price from 300 down to 250 Euros, but he didn’t
agree. He threatened to kick me out. In the end,
the Huurcommissie decided that my rent would
be 35 Euros until he would fix the problems. 35
Euros a month, that’s what I paid for over two
years.’
How do you know if your client is overpaying?
‘The first thing I do is check whether the rental
price in the contract, the basic rent, is reasonable.
I use the Point System, a criterion created by the
Dutch government to define a reasonable rent
price per square meter. For example, the size of the
room is twenty square meters, multiplied by five is
one hundred points. But you also add or subtract
points for other criteria. How many people live in
the house? What is the quality of the facilities? Are
these facilities shared or not?’
What about the service costs?
‘When I’m on the spot to determine a reasonable
rental price, I’m also checking if the service costs
are not too high. The basic rent is the price you’re
paying for staying in the room, and nothing else.
This price should be separated from the service
costs. If they are not separated, this means there’s
a loophole in the overall price, which is strictly

‘There are many students in Groningen and only
a limited amount of apartments. This allows the
agencies and landlords to rent out properties at
whatever price they want. Because international
students are mostly uninformed about Dutch laws,
they accept the rent they are asked.’
How did you start your business?
‘I had many problems with my own student house.
I had no lock on my door, there was leakage, and
mold everywhere. The landlord didn’t want to fix
it, so I decided to fight for my rights. I found out
about the Huurcommissie (rent committee), an
independent government organization that deals
with any type of dispute regarding the basic rent,
service costs and maintenance. Funny thing is
that I initially requested the landlord to reduce the
4int

Photo: Pepijn van den Broeke

forbidden.’
I think many students would be afraid to confront
their landlord in such a way.
‘Obviously there are some landlords reacting in a
bad way. We have done over 300 procedures, but
only in about two percent of the cases the landlord
acted in an unfriendly fashion. They know the
tenant is the weakest party, so they try to impose
their will and push you around. When you know
what you’re doing is right, and the law is on your
side, no landlord can stop you.’
But what if the landlord decides to terminate or not
renew the contract?
‘Many students also think that if they bring an
action against the landlord, he will terminate the
contract. It’s important to know that according
to Dutch law the landlord needs a valid reason
to terminate his tenant’s contract. The same goes
for renewing the contract, because after twelve
months contracts are automatically renewed.’
How much do students overpay on average?
‘The average ‘overpay’ amount per basic rent is 75
Euros per month. I’ve seen cases where students
received around two thousand Euros for the whole
year, including the service costs.’

LEGAL
ALIEN
Boudewijn Otten

MARIA CAUS (20)
SECOND YEAR INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL
MOLDOVA
0.8 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘My mum always used to say I had to work hard.
Nothing should distract me from my studies, not
even her illness. She didn’t want me to come and
visit her, I had to give priority to my studies. One
night my sister Lucia called: it was time to come
home. On the day I arrived, my brother Dmitrii
welcomed me at the airport. My mother had
passed away the day before, she was 53. So sad…
It doesn’t matter… these are my tears.

Foto: Annie Smetanenko

‘My father is in mourning, of course. My mother
died just two months ago. She used to do everything in the house. Dad can’t even cook or clean.
Next week I’ll be in Chisinau to comfort and help
him, the first Christmas without her. I’ll try to
serve him a beautiful banquet.
‘Perhaps I’ll cook him a mamaliga, a traditional
Moldovan corn porridge. My housemate is really
hooked on it. That’s kind of special, because she
is from Vietnam, a culture with a totally different
cuisine.
‘Two years ago my boyfriend Alex did a high
school exchange program in The Netherlands.
The family he stayed with in Castricum were very
friendly, so he decided to further his studies over
here. He enrolled at Hanze University. One thing
led to another: that’s why I’m here.
‘Life in the Netherlands is so joyful. Most people
are very friendly. They are interested in other
people and willing to help with anything. Dutch
market places are big fun, market traders make
jokes with the customers, some yell, some sing.
That’s typically Dutch, I think. The Dutch don’t
go to work: they are going to make fun. I hope I
can adopt this attitude and bring it to Chisinau.
Especially in the cities, Moldovans are rude and
very keen on money. That’s understandable,
because poverty is rampant. That leads to egotism
and corruption.
‘On the other hand, country folk are very hospitable. Moreover, Moldova is extremely beautiful,
with its wonderful forests and churches. It would
be an excellent place for westerners to spend their
holidays. But somehow tourism doesn’t flourish.
I wanted to show my fellow students where I
come from, but that’s hard, even on the internet
information is scarce.
‘After my studies I’ll certainly go back to
Moldova. My future is there. And my dad needs
my support. But for now my studies prevail. My
mum always told me to work hard and that’s
exactly what I’ll do. Tough though it is.’

TIME FOR A
CHANGE IN
HANZE’S
EXAM
SYSTEM
Tania Miranda

Photo: Luuk Steemers
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A couple of weeks ago, I was sitting in a freezing
cold room, getting ready to do my exam. I’m the
type that likes to sit right in front. I get easily
distracted and I can’t stand sitting at the back
and watching everyone else walk once they’re
done. The invigilator came to me first and I was
scanning the papers to write down my signature
so I could go back to doing my exam. To my big
surprise my name was not on the list. I wasn’t that
worried, because I knew I had registered. But my
name somehow didn’t appear on the register. I
told the invigilator it was an automatic registration
since I was enrolled in the class, but he didn’t
seem to care. He said he had to do the rounds and
would come back to me, so I had time to double
check if my name had magically appeared. By the
time he came back, however, my name was still
invisible. The invigilator insisted that I leave. I had
no choice but to leave the exam which I studied
hard for.

IBS student Tania
Miranda got kicked out
of an exam because of
an administrative fault.
It inspired her to give
some suggestions on how
to improve the exam
procedure at Hanze.

RUNNING BACK AND FORTH
I decided to look for one of my lecturers and see if
there was something that could be done. Thankfully I found one and I told him what happened.
He was as astounded as I was and told me that
he would go downstairs with me and talk to the
invigilator and get me back in. After talking to
the man and trying to convince him that I was
supposed to be automatically registered, the invigilator still did not budge. He said that the only
way for me to get in was to get a letter signed by
the exam board. Lots of running back and forth
between buildings and up and down the stairs
later, we finally managed to get hold of the head
of the exam board. We explained the situation. He
looked less than pleased about what had happened
and issued me a signed letter. After thanking him
I ran back to the exam hall to sit the exam. By
the time I got back, it was a quarter past nine. I
had wasted half an hour. Thankfully they let me
back in but I would only get fifteen minutes extra
because there was another exam after mine which
they needed to prepare the hall for.
AUTOMATIC REGISTRATION
I share this story with you because I want to
highlight the impractical exam-related systems
at Hanze, specifically those for the International
Business School (IBS) and School of Communications, Media and IT (CMI). The first issue I’d
like to address is having deadlines for registering
for resits. I understand the need to have a deadline
in order to organize the list of students sitting
the exam and the locations for the exams. But
I do not understand why there is such a big gap
between the deadline and the examination period.
Students are usually given two weeks to register
and if they fail to do so during that period, they
are not allowed to do the exams. Sure, they have
the option to write a letter to the examination
board in which they ask to be permitted, but those

requests are often rejected.
‘If something goes wrong, this causes major
inconveniences’, says Vero Martial, a former IBS
student. ‘It is always the student’s fault. That’s
kind of stupid. I understand that one needs
time to figure out the location of exams and the
capacity, but two weeks is too big a gap. They can
easily leave it open until a day before the exam.’
CMI lecturer Roel Hoving agrees. ‘I can understand that there should be a system that prevents
the booking of more exam rooms than needed.
However, I think it should be quite simple to
create a procedure where all students taking part
in a course are registered automatically, with an
automatic fail when you do not show up. Unless
of course you have a letter from the doctor or
something.’
STUDENT GETS BLAMED
Not all schools have this illogical procedure that
you have to register for exams ánd class separately.
IBS registers its students for the exams automatically if they are registered for classes. Only IBS
students who are not registered for classes but
nevertheless wish to sit the exam, must register
themselves. This is more logical and CMI should
consider adopting it. If this cannot be changed,
then at least CMI should change the procedure
taken if a student is not on the name list. Invigilators shouldn’t have the power to decide whether
a student can take the exams, especially since
problems may arise with faulty technology. ‘If a
student does not appear on the list it surely míght
be their fault’, says Hoving, ‘but I definitely have
seen examples where failing administrative procedures or technical glitches were to blame. The
standard assumption in those cases is that the
student is to blame. A much better procedure
would be to allow the student to take the exam
and to let the invigilator place a stamp on the
exam paper saying something like “this student
was not on the list”. It is then up to the school to
find out who made the mistake.’
SHARING EXAMS
Another common issue I’d like to discuss is the
lack of mock exams available. Several students
suggest that Hanze should endorse the sharing
of exams. ‘A lot of exams on Blackboard are
outdated’, says Jos Gritter, a former IBS student.
‘It forces students to cheat and share pictures of
exams which are not obtained in the right way.
Most of those exams have wrong or incomplete
answers. Students rely too much on those shared
exams and assume that they are the real ones.’ Jos
suggests that if they were to make exams from
the last five years available, students can see that
these exams are different every time. ‘Even though
they don’t have the answers, they are still able to
try them. Students can also do the mock exams
together and share answers if needed.’
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