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Boze burgers bevolken de beeldbuis.
Sinds gemeentes zoeken naar opvang voor
vluchtelingen zijn de hete hoofden en
opgezwollen aders niet meer uit de media
te slaan. Het beeld inclusief weggehoonde
wethouders kwam mij bekend voor, maar
het duurde even voordat ik wist waarvan.
Zo zien discussieavonden over studentenhuisvesting eruit.
Het is een obscure interesse van me: kamernood onder studenten en de burgers die
hen niet in de achtertuin willen. Eens in
de zoveel tijd zoek ik zo’n inspraakavond,
raadsvergadering of opiniestuk op om
mezelf vrijwillig boos te maken. Toen het
wijkkrantje van de Schildersbuurt weer
op de mat lag, vond ik mijn fix studentenhaat direct. Een ingezonden brief van een
buurtbewoner refereert aan een gesprek
met de Wethouder Wonen waar de emoties
hoog opliepen en een toenemende hekel aan
studenten duidelijk werd. Nu is zo’n stuk,
doorspekt met uitroeptekens en kreten als
de maat is vol, onderhoudend, maar ook
zorgelijk.
Boze burgers bepalen het beleid. Dankzij hen heeft Groningen een meldpunt
studentenoverlast. Slechts twee procent van
de meldingen van burengerucht komt uit
studentrijke wijken, maar studenten zijn
wel de enige bevolkingsgroep waarover
zo’n klaagbaak bestaat. Ook het spreidingsbeleid voor studenten is uniek. Per straat
mogen maximaal vijftien procent van de
gebouwen studentenhuizen zijn. Dit om
de identiteit van de buurt te waarborgen.
De oplossing voor woningnood onder
studenten ligt volgens buurtverenigingen in
wooncontainers ver weg van de binnenstad.
Geholpen door de lobby van woningcorporaties, die met een huursubsidieconstructie
miljoenen aan deze isoleercellen verdienen,
gelden ze steeds vaker als alternatief voor
een studentenhuis.
Het wordt tijd dat het stadsbestuur keuzes
maakt. Zijn we een trotse onderwijsstad
waaraan studenten kleur en geur geven of
houden we het geïnstitutionaliseerde onderscheid tussen eerste- en tweederangsburgers in stand? Zoals de Italianen zeggen: je
kunt niet het vat vol en je vrouw dronken
hebben. Groningen, schrap dit jaar nog het
beschamend populistische studentenbeleid.
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DOE MIJ
MAAR EEN
VOLKSWAGEN
Boudewijn Otten

Een grijze Groningse eminentie,
een afwezig Turks duo, de zwijgend
knikkende Indiase, Zweedse
Zwitsers, een Franse perenboom,
koks die voor hete vuren staan
en een begrip veinzende Chinese.
Hoezo, er gebeurt niks in de
herfstvakantie?
Hoe ga je om met een Oezbeek, een Togolees of
een West-Peruviaan? Nog niet zo lang geleden
brak slechts een kleine minderheid zich het hoofd
over dergelijke vragen. Maar nu de wereld kleiner
is dan ooit en de handel de aarde omspant, zoeken
steeds meer mensen handvatten voor interculturele communicatie. Zo’n handvat spreekt op 21
oktober in conferentiezaal De Appel: Geert Hofstede (87), dé ongekroonde keizer van dit onderzoeksveld. Hofstede zien spreken, dat willen de
meeste bezoekers van USE2015 maar al te graag.
USE, de afkorting staat voor Understanding Small
Enterprises, is een groot wetenschappelijk congres
over het midden- en kleinbedrijf: onderzoekers uit
alle windstreken (dertig landen) presenteren op
de Hanzehogeschool hun bijdrage aan het gestaag
voortschrijden der wetenschap.
Omdat ze op woensdagmiddag bij Geert in De
Appel zitten missen de congresgangers fraaie staaltjes interculturele communicatie in lokaal F1.19.
Yusuf Tahir Altunci en Mehmet Besiktas moeten
hier een verhandeling houden over beroepsziekten
in Turkije. Maar ze zijn er niet.
Workshopvoorzitter Promila Sharma besluit te
wachten. Na tien ijzingwekkend stille minuten,
waarin ze de aanwezigen bij oogcontact keer op
keer vriendelijk glimlachend toeknikt, begint
Sharma met de rapportage van een onder haar
leiding uitgevoerd onderzoek naar ‘werkomstandigheden in de kleinschalige industrie van India’.
Die zijn, op z’n zachtst gezegd, voor verbetering
vatbaar. In sneltreinvaart toont Sharma de lichamelijke ongemakken van 2600 smeden, naaisters,
thuiskoks en ander werkvolk. Algemene pijn (93
procent), brandwonden (80 procent) in het hoogfrequente segment en, minder vaak voorkomend:
onderrugproblemen (31 procent) en elleboogzeer
(18 procent). Het totaalbeeld gaat door merg en
been: geen enkel lichaamsdeel van de Indiase
arbeider komt ongeschonden uit de strijd voor het

dagelijks brood. Niet zo heel gek als je ieder dag
urenlang voor hete vuren staat.
Sharma’s studenten aan de G.B. Pant University
of Agriculture & Technology (in Noord-India)
moeten voor hun afstuderen altijd een product
maken dat arbeid veiliger of gezonder maakt. ‘Ik
vraag ze om hun ogen te sluiten en hun hart te
laten uitgaan naar iemand met wie het niet goed
gaat. Vervolgens vraag ik of ze een hulpmiddel
voor hem kunnen verzinnen.’ Ze laat een plaatje
zien van een mini-schoorsteen die de rook die met
het smeden gepaard gaat, bóven het hoofd van de
smid afvoert. En handschoenen die brandwonden
en allergische reacties van thuiskoks moeten
tegengaan.
In China gaat het grote groepen een stuk beter.
Dong Yan (of Yan Dong, dat blijft een eeuwig
mysterie) rapporteert over de bekendheid van
Europese merken onder consumenten van de
toekomst, studenten tussen de achttien en 22 jaar.
En ja, daar zitten dromers tussen. Ze dromen over
materiële welstand, zo blijkt. Uit Duitsland komen
auto’s. Mercedes, Volkswagen en BMW, welke
Chinees kent ze niet? Bij Engeland denkt bijna een
kwart van de studenten aan Burberry’s, maar vlak
daarna gaan de Chinese gedachten weer uit naar
vierwielers, Rolls-Royce wordt het meest genoemd.
Uit Zwitserland, Dong zegt dat de inwoners
Zweden zijn, komen Rolexhorloges en Swatches.
Frankrijk is parfum, Chanel 63,7 procent. Zara
komt uit Spanje (60,3 procent). En Nederland?
Ha! Philips (53 procent). C&A kennen de Chinese
studenten ook, net als Shell, maar dat zijn volgens
hen geen Nederlandse maar Amerikaanse firma’s.
Waaraan denkt de Chinese consument van de
toekomst bij het woord Nederland? Heel doorsnee:
molens, tulpen, inpoldering, voetbal (Robben &
Van Persie) en Amsterdam. En aan melkpoeder.
Nutrilon, ze kennen het.
Zijn er vragen?
Ja, eentje. Jean Claude Poirier, een specialist in
Franse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
steekt een betoog af in een als Engels bedoelde
taal. Hij heeft er exact zesenhalve minuut voor
nodig. Dong slaagt er met bewonderenswaardig
doorzettingsvermogen in om haar wanhoop
precies zesenhalve minuut te verbergen achter een
begrip veinzende gelaatsuitdrukking. Dan zucht
ze ‘Thank you!’, maakt een lichte buiging en snelt
naar haar zitplaats.
Promila Sharma biedt haar excuses aan, de wetenschappers uit Turkije zijn niet gekomen, en oogst
een welverdiend applaus.

Foto: Luuk Steemers

7

8

PIMP
JE
KAMER
Teodor Lazarov
Foto's: Jasper Bolderdijk

Lichtkunstenaar en designer Kay Swart
werkt met gebruikt en weggegooid
materiaal. Van oude strijkbouten tot
houten pallets. Niets is te gek voor
deze kluskoning. ‘Minder kosten, meer
functionaliteit en meer awesomeness.’
9

Upcycling noemt hij het, oud spul nieuw leven
inblazen. De producten van designer Kay Swart
zijn praktisch, origineel en naar eigen zeggen altijd
geïnspireerd door de behoefte van de opdrachtgever. In z’n werkplaats aan de Gorechtkade in
Groningen heeft hij het pasklare antwoord op de
vraag: hoe kan een student slim ruimte besparen
in z’n kamer? ‘Alles kan’, zegt Kay, ‘zolang je maar
weet wat je wilt.’
Je kunt het zo gek niet bedenken of Kay maakt
het. Lampen, bankjes, kapstokken, zolang het
maar voldoet aan de drie-eenheid effectief,
praktisch en simpel. Gebruiksvoorwerpen zijn op
slimme wijze omgetoverd tot producten met een
compleet ander doel. Lege melkflessen dienen als
lampenkappen, een houten industriehaspel is een
bijzettafeltje, magneten uit een harde schijf een
kapstok voor sleutels. ‘Hou het simpel, dan kan er
niet zoveel misgaan.’

DE KETTINGGARDEROBE

We nemen de proef van zijn vakkundigheid op de
som en leggen de lat hoog. Wat is de simpelste én
goedkoopste manier om je kleren op te bergen?
Kay kijkt omhoog en haalt een hand door zijn
baard. Een lachje verschijnt op zijn gezicht, hij
gebaart ons mee te lopen naar de logeerkamer.
‘Kijk maar eens om je heen. Wat valt op?’
10

Geen idee, we halen onze schouders op. Met een
theatraal gebaar wijst de kluskoning naar de muur.
Overhemden, jurkjes en T-shirts hangen aan
kleerhangers die weer hangen aan een ketting aan
de muur.
‘Is dit simpel, of is dit simpel? Niets kast, gewoon
een ketting-garderobe.’ Kay geniet van onze
verbazing. Makkelijker krijg je het niet. Het enige
wat nodig is, is een ketting, een paar kledinghangers en een schroef. ‘Leuk stukje ketting op
de kop tikken ergens bij een Maxx. Gewoon een
gat boren op ongeveer tweeënhalf meter hoogte.
Goeie plug erin met een dikke bout en klaar is het!
Nóg niet genoeg ruimte? Ketting erbij.’ De kleren
hangen dan wel onbeschermd in de kamer. Hoe
zit het dan met roken? ‘Gewoon. Niet doen’, zegt
Kay, ‘in de kledingkamer, hè?’

PALLETSCHOENENKAST

Kay wijst naar iets achter ons. ‘Ik kan me voorstellen dat een ander probleem voor studenten
het opbergen van schoenen is. Kijk, men neme
een mooie pallet. Verkrijgbaar in de plaatselijke container naast een bouwkeet, of gewoon
via marktplaats.nl als je niet avontuurlijk bent
ingesteld.’ Achter de deur zien we inderdaad heel
subtiel een houten pallet aan de muur hangen.
De ruimte tussen de planken is opgevuld met

schoenen. Gewoon met de neus erin gedrukt en ze
blijven zitten.
‘Dit is net iets meer werk.’ Kay kijkt serieus. ‘Je
moet nu in plaats van één gat, twee gaten in de
muur boren.’ Lachje. ‘Gewoon goed bevestigen…
hier en… hier.’ Hij wijst naar de twee bovenste
hoeken. ‘En hier kan ook geen kwaad.’ Wijzend
op midden onder. ‘Een muurschoenenkast, dus.
Ruimtebesparend, superhandig.’ Hij heeft gelijk.
We zien zowel nette pumps als dikke bouwvakkerkisten. De kistjes zijn met de zolen tegen de muur
en de neuzen naar beneden in de tussenruimte
bovenin de pallet gestoken.

VAN HORECABAAS TOT DESIGNER

So far, so good. We zijn onder de indruk van de
snelheid waarmee onze gastheer oplossingen
lanceert. Waar komt deze onuitputtelijke bron van
fantasie en inventiviteit vandaan? Hij is niet altijd
designer geweest, krijgen we te horen. Sterker nog,
Kay doet dit nauwelijks een jaar. Hiervoor was hij
mede-eigenaar van de Stadsherberg in Franeker.
Na zeventien jaar horeca was het wel genoeg.
‘Het was tijd voor wat anders.’ Wel heeft hij er z’n
neiging tot praktisch denken aan overgehouden.
‘Ondernemerschap is denken vanuit schaarste.
Dingen op andere wijzes benaderen. Wanneer je
weinig geld hebt, wordt je fantasie geprikkeld. Een

statafel bijvoorbeeld. Zo’n hoge.’ Hij maakt een
leungebaar. ‘Da’s een duur ding. Een leeg olievat
van twee tientjes, een netjes afgetimmerd blad van
steigerhout, gratis uit een container, dat is tafel
en vuilnisbak in één.’ Hij haalt zijn schouders
op. ‘Minder kosten, meer functionaliteit en meer
awesomeness.’

PALLETKAPSTOK

We staan nog bij de muurschoenenkast. Het is
één van zijn eerste designs. ‘Als ik dit opnieuw had
moeten maken…’ Kay haalt een vinger langs het
hout. ‘Zou ik dit schuren. Daar wordt het echt
sexy van.’ Hij wijst ons op de nerf in het hout. Het
blijft een moment stil. Het vingertje gaat ineens
de lucht in, de veiligheidsbril gaat op. De pallet
heeft een ideeënstroom op gang gebracht. Zijn we
daadwerkelijk getuige van een eureka-momentje?
Ja, dat zijn we. Als een wervelwind loopt Kay naar
de werkkamer en pakt zijn flex. ‘Nu begint het
echte werk.’
Twee uur en tien minuten later kijken we naar een
kapstok. De kluskoning demonstreert enthousiast hoe efficiënt het meubelstuk is. ‘Normaal
gesproken kun je aan een kapstok vijf á zes jassen
kwijt. Toch?’ Wij knikken instemmend. ‘Hier kun
je er minstens tien ophangen. En laten we maar
niet beginnen over hoeveel sjaals, dassen, mutsen

en petjes je erin kunt proppen.’ Hij wijst naar de
ruimte die zal ontstaan tussen de muur en een
opgehangen pallet. ‘Genoeg ruimte voor alles.’
Knikje, lachje, vingertje.
We nemen afscheid van onze gastheer. Hij kijkt
op de klok en heeft duidelijk haast. Amsterdam
wacht, er staat een aantal klussen op het programma. De ideeën mogen we verspreiden. De
ketting-garderobe en de muurschoenenrek, die
zijn onderdeel van zijn inboedel. De kapstok, dat
is een ander verhaal. ‘Die krijgen jullie van me.
Ik moet hem nog wel even een beetje afwerken.’
Hij werpt een kritische blik op het meubelstuk op

zijn werktafel. ‘Er moet nog wel even een vintage
touch komen. Ik zal dit weekend wel even wat
verzinnen.’
Wij mogen het dus houden? ‘Jazeker!’ Kay draait
zich om en trekt zijn jas aan. ‘Of eigenlijk, bedoel
ik nee. Jullie moeten het weggeven aan een
studentenhuis. Dan kom ik het hoogstpersoonlijk
monteren. Deal?’ Deal!

Wil jij die palletkapstok in je studentenhuis aan de
muur hebben? Mail ons dan: hanzemag@org.hanze.nl!
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STUDENT EN
MOEDER:
‘JEETJE,
NU AL EEN
KIND?’
Jolien de Vries
Foto’s: Pepijn van den Broeke

Weinig slaap, geen tijd voor jezelf
en een boel geregel. Als studerende
moeder moet je over heel wat
doorzettingsvermogen beschikken.
En improvisatietalent is ook niet
weg. ‘Toen hij klein was, nam ik
hem wel eens mee naar college.’
12

‘De gedachte aan m’n dochter hielp me erdoorheen’

‘NICOLETTE DRENTH (27)
Derdejaars Rechtsgeleerdheid
Heeft een dochter van zes.

‘Tijdens mijn eerste college kwam er een jongen
naast me zitten. Ik was aan het gapen en hij vroeg:
“Heb je het ook laat gemaakt vannacht? Waar ben
je heen geweest?” Ik moest lachen en zei: “Nou,
mijn dochter wilde niet slapen.” Hij keek me met
grote ogen aan, stond op en is drie rijen achter me
gaan zitten. Tot op de dag van vandaag snap ik
niet wat daar de bedoeling van was.
‘Een paar jaar geleden ben ik via omwegen aan de
universiteit begonnen. In de praktijk heb ik geen
ouders gehad en woon al sinds mijn vijftiende op
mezelf. Daarom heb ik m’n vwo nooit kunnen
afmaken. Toen mijn dochter was geboren, begon
ik met deeltijdonderwijs. Ik heb toelatingstoetsen
gemaakt en heel wat dingen geknipt en geplakt
om te kunnen beginnen aan de universiteit.
‘In het eerste jaar had ik een dieptepunt: ik
moest een tentamen zes keer herkansen. Het leek
hopeloos, ik dacht aan stoppen. Maar de gedachte
aan mijn dochter hielp me er doorheen. Op zo’n
moment wil je het liefst dat iemand tegen je zegt:
“Het komt wel goed”. Maar dat gebeurt niet, want
je staat er alleen voor. Dat maakt je verdrietig,
maar ook sterk. Uiteindelijk heb ik het tentamen
via een mondeling gehaald.
‘Een studerende moeder kan niks uitstellen. M’n
dochter wordt wakker wanneer ze wakker wordt,
ongeacht of ik ziek of moe ben. Maar ondanks de
drukte wil ik het maximale uit mijn studie halen.
Na mijn bachelor wil ik een onderzoeksmaster
volgen, of twee masters. Ik ben gewoon geen type
om de hele dag met het huishouden bezig te zijn
en om tien uur ’s ochtends As the world turns te
kijken.’
Nicolette blogt over haar ervaringen als studerende
moeder op dagboekstuderendemoeder.nl
13

‘Hallo, ik ga bevallen en daarna kom ik weer naar school’

PATTY NAKKEN (28)
Tweedejaars Sociaal Juridische Dienstverlening
Heeft een zoontje van één.

‘Toen hij heel klein was, heb ik m’n zoontje wel
eens meegenomen naar een hoorcollege. Hij lag in
de kinderwagen in een hoekje van de collegezaal.
Iedereen was verbaasd en ook de docent keek even
om het hoekje van: wat is hier aan de hand? Maar
ik dacht: laat maar. Ik ben een studerende moeder
van 28 en ik heb er gewoon een beetje schijt aan.
Mijn zoontje hield zich het hele college rustig, het
is een voorbeeldig kind.
‘Hij is vorig jaar aan het begin van het schooljaar
geboren. Ik was zes jaar samen met mijn vriend
en we wilden graag een kindje. Hoewel ik net
begonnen was met mijn opleiding, dachten we:
laten we het gewoon proberen, we zien wel wat er
gebeurt. Al heel snel was ik zwanger. Vervolgens
kwam ik in een nieuwe klas terecht, wat in het
begin best moeilijk was. In mijn oude klas kende
iedereen me, en nu was het van: “Hallo ik ben
Patty, ik ga bevallen van mijn zoon en dan kom ik
weer naar school.” Voor mijn zwangerschap deed
ik best vaak leuke dingen met klasgenootjes, maar
met een kind is dat lastiger omdat ik opvang moet
regelen.
‘Binnenkort ga ik voor het eerst mee met een
klassenuitje. Inmiddels kent iedereen mijn zoontje
en vragen ze regelmatig naar hem. Toen hij een
tijdje geleden ziek was, kreeg ik veel appjes van
klasgenoten die wilden weten hoe het met hem
ging. Die steun vind ik erg fijn. Ik merk wel dat
sommige dingen lastig zijn als studerende moeder.
Zo kun je bij een onverwachte roosterwijziging de
kinderopvang weer opnieuw gaan regelen. Ook
vind ik het moeilijk om thuis te leren, daar is mijn
concentratie gewoon nul. Hoewel in mijn huis
overal wetboeken rondslingeren, studeer ik dus
liever in de tussenuren op school. Thuis ben ik
gewoon moeder.’
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‘Als ik kan doen wat ik leuk vind, ben ik ook een leukere moeder’

JUDITH SCHUITEN (27)
Eerstejaars student Sociaal Juridische Dienstverlening
Heeft een dochter van drie.

‘Toen ik begin dit jaar in de klas vertelde dat ik
een dochter heb, zag je een paar mensen denken:
Jeetje, nu al een kind? De meeste hadden niet
verwacht dat ik al 27 ben.
‘Voordat ik zwanger werd werkte ik als secretaresse. Mijn contract zou worden verlengd, maar op
het laatste moment ging dat niet door. Plotseling
zat ik thuis met een baby. Eerst probeerde ik om
weer aan het werk te komen, maar ik werd vaak
afgewezen. Uiteindelijk heb ik drie jaar thuisgezeten. Voor mijn dochter was dat fijn, maar
uiteindelijk bedacht ik dat ik in actie moest komen
als ik niet hele leven als secretaresse aan de slag
wilde. Vanwege mijn dochter heb ik het studeren
weer opgepakt. Als zij er niet was, had ik die keuze
niet zo snel gemaakt.
‘Nu ik weer studeer vind ik de drukte lastig, als je
thuiskomt heb je altijd huiswerk en eigenlijk heb
je geen tijd meer voor jezelf. Soms vind ik het ook
moeilijk dat ik minder tijd met mijn dochter kan
doorbrengen. Toen ik nog niet studeerde was ik
voortdurend bij haar. Gelukkig heb ik veel steun
van mijn ouders. Ze passen vaak op en geven
me de kans om deze studie te volgen. Over twee
weken zijn de eerste tentamens. Ik heb niet het
idee dat het heel zwaar wordt, want tot nu toe is
het goed te doen en ik houd mijn huiswerk altijd
bij.
‘De meeste vriendinnen zijn inmiddels afgestudeerd, dus ik ben zo’n beetje de laatste die nog
bezig is. Maar dat is het waard, want als ik kan
doen wat ik leuk vind, ben ik ook een leukere
moeder. Toen ik thuis zat, voelde ik me soms best
depressief. Dat straal je ook uit, je kind merkt dat
natuurlijk ook. Nu zit ik veel meer op mijn plek.’
15

DE BEL JATTEN
BIJ MESACOSA
Cas Mooij
Foto's: Niels Punter

Groningen, vrijdagavond in
het Concerthuis. Ik bekijk de
onbekenden om me heen om
weer een beetje mens te worden
na gisteravond. Op mijn
handen resten fluorescerende
verf. Tastbaar bewijs van een
avond bel-jatten.
16
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Het jatten van De Bel is een jaarlijkse vete die uitgevochten wordt tussen de studentenclubs van twee
academies voor lichamelijke opvoeding. De club
van de Amsterdamse alo heet Aorta, de Groningse
tegenvoeter is Mesacosa. De Bel in kwestie hangt
donderdagavond als trofee in Mesacosa’s verenigingshuis in de Zwanestraat in Groningen.
Rond kwart over tien in de avond raken mijn
fotograaf en ik op het station verzeild in een grote
menigte schreeuwende, dronken studenten. Dit
blijkt Aorta te zijn, net aangekomen met de trein
uit Amsterdam. Driehonderd man sterk. Om elkaar
de mond te snoeren, schreeuwen ze SMOELEN!
Ze verkeren met elkaar als een roedel honden die
maar op elkaar blijven reageren, zonder duidelijke

oorzaak. We raken aan de praat met een meisje
dat ons voor een paar biertjes wel twee polsbandjes
wil geven. Die zullen we nodig hebben als we mee
willen. Dat we Hanze-studenten zijn, houden we
voor ons, maar het voelt goed om hier te heulen met
de vijand. In het ergste scenario saboteren we de boel
en smeren we ’m.

MARMEREN MANNEN

We lopen door de Folkingestraat, terwijl de menigte
in een militair ritme luid scandeert. ‘Seks! Seks!
Seks, Bier, Seks!’ We roepen mee. Het oerman-gevoel maakt zich in me los. Maar voordat ik hem
werkelijk kan ontketenen, heb ik nog een paar
biertjes nodig. ‘Wat is het plan?’, roept Niels, terwijl

hij plaatjes schiet van de menigte. ‘Het plan is’, antwoord ik, ‘de alcohol vinden die we nodig hebben
om fatsoenlijk in deze onfatsoenlijke menigte op te
gaan. Buy the ticket, take the ride.’ Even later zitten
we in de Zwanestraat op een caféterras met vier
glazen bier voor ons. That’s the spirit.
De aanvoerders van Aorta klimmen op vuilcontainers en jutten de menigte op. Ze schreeuwen boven
het gejoel uit om de regels voor het bel-jatten nog
eens uit te leggen. Een groep jongens ontdoet zich
van hun shirts. Ze worden met babyolie bedropen.
De studenten van Aorta zijn makkelijk te herkennen,
ze zijn drooggetraind, uit marmer gehouwen, lijkt
het wel. (De ook aanwezige studenten van Voeding
& Diëtiek zijn duidelijk minder in topvorm.) ‘Ik ga
met die groep mee’, zeg ik en trek mijn jas en shirt

uit. De groep jongens is hyperactief, luidruchtig en
klaar voor de strijd.
In de Zwanestraat beuken ze door de voordeur bij
Mesacosa, binnen in de lange gang lijkt het tafereel
nog het meest op olieworstelen in een discosauna.
Eenmaal binnen zitten jongens uitgeteld op de
grond. Anderen bestellen bier aan de bar. Meisjes
lopen in hun beha. De Bel is verdwenen, maar niet
in handen van Aorta.

MOOIE MEIDEN

Ik trek mijn fotograaf naar binnen en doe mijn shirt
aan. We verkennen het pand, het lijkt allemaal erg
tam. Ik steek m’n vinger op naar de barman. ‘Twee
biertjes, graag.’ ‘Doe mij er ook maar twee’, zegt
Niels. Daarna doen we een drinkwedstrijdje met een
eerstejaars, die ons na zijn nederlaag plichtsgetrouw
respect betuigt. We geloven niet in de hiërarchie van
studentenclubs, niet in de maakbare vriendenkring
en ook niet in persoonlijke identiteit door groepsidentiteit. We vragen ons af: wat maakt dat deze
mensen hier zoveel plezier aan beleven? Het lijkt
op een club macho mannen en mooie meiden die
elke gelegenheid gebruiken als excuus om zich lam

te zuipen. We moeten naar de kern van dit gedoe,
waarom vinden ze dit zo leuk?
Buiten klimmen we de brandladder op van het
naastgelegen gebouw om wat foto’s van bovenaf
te maken. Drie jongens staan al op het platform,
ze kloppen op het raam van een kamer en richten
smeekbedes tot de meisjes achter het glas. Die
laten de jongens niet binnen. Aan de overkant, een
verdieping lager, komt een meisje in haar ondergoed
uit de badkamer. Als een stel hitsige apen hangen
de jongens en wij in het frame van de brandtrap. Ze
droogt haar haar, trekt haar slipje recht, inspecteert
haar platte buik en de stevigheid van haar borsten.
Niels maakt foto’s. ‘Gast! Idioot!’, roep ik, ‘niet je
flitser gebruiken, straks ziet ze het!’ Dan loopt ze
haar kamer uit.

rugtas van m’n fotograaf. Het is een spelletje. Hij
grinnikt. We dansen terwijl we vrolijk grijnzen naar
de mensen om ons heen. We bestellen aan de bar
en maken praatjes. We schreeuwen in reactie op
anderen die door de tent schreeuwen. Het is gezellig
publiek. De vete lijkt vergeten. Als de barvrouw zich
omdraait gris ik een paar lege shotglaasjes van de bar
en stop ze in m’n broekzak.

HALFNAAKTE HOMO’S

geef ik prompt een kus, waarna hij me alleen nog
verward aankijkt. Zijn vrienden lachen. ‘Alo!’ roepen
we. ‘Seks! Seks! Seks, Bier, Seks!’, vallen ze ons bij.
‘Als we volgend jaar weer meekunnen, moeten we
dat doen, dit is lachen’, Niels denkt er net zo over,
hij knikt en grijnst. Het meisje dat ons eerder op de
avond aan de polsbandjes hielp, vertelt ons dat De
Bel alsnog gejat is.
Het is een traditie. Net zoals eigenlijk heel het
studentenclubleven bestaat uit tradities. Tradities
waarin mannen stoer kunnen zijn en vrouwen sexy.
Tradities met verhalen die je met elkaar kunt delen.
Schaamte waar je de volgende dag om kunt lachen.
Een houvast in deze rare tijden waar de wereld
sneller verandert dan de krant kan bijhouden. Een
vrolijk toevluchtsoord voor iedereen die plotseling
zijn leven ziet transformeren: een nieuwe studie, op
kamers wonen, volwassen worden. Alleen en zonder
kompas in een onbekende wereld. Een avondje
dronken worden en vergeten, met een groep waar je
op terug kunt vallen. Onze gestolen trofeeën hangen
aan de muur, weer een avond de onzekerheid van het
jong-zijn overwonnen. Nu alleen nog de fluorescerende verf uit mijn beddengoed wassen.

‘Horen jullie bij de alo?’, vraag ik aan één van de
jongens.
‘Wat!!! Bij die halfnaakte homo’s? Nee man. Jij?’
‘Nee, nou, ja, we proberen hier een verslag over te
schrijven, maar het is een vrij tam feestje eigenlijk.’
‘Tja, in de jaren hiervoor liep het nog wel eens uit
de hand, dus er komen steeds meer regels van de
uni, de politie en de NS. Ze trokken wel eens aan
de noodrem in de trein, of ze schreven op de ramen.
Vorig jaar hebben ze van dat tentje daar beneden
de bloempotten van het terras geroofd en kapot
gegooid. En bij Mesacosa is de keukendeur een keer
ingetrapt.’
We klimmen naar beneden. In De Drie Gezusters
is de after-party. Bij binnenkomst schreeuwen we
in een vlaag van alcohol en joligheid ‘ALOOOO!’
Enthousiaste respons van de feestende mensen. We
bestellen nog maar eens bier. Onopvallend stop ik
een potplant in mijn binnenzak. Wat is hier nou zo
leuk aan? We drinken nog meer bier en beschilderen
onze gezichten en handen met de fluorescerende
verf die wordt uitgedeeld. Ik prop onopvallend het
paar sportschoenen die aan de muur hangt in de

SEKS! SEKS! SEKS, BIER, SEKS!

‘Dat spullen jatten is best leuk’, zeg ik.
‘Ja, je wordt baldadig van al die feestvreugde!’,
reageert Niels.
We zijn veilig in de groep, we hebben de juiste
polsbandjes en zijn amicaal. Iedereen is amicaal.
Een jongen in de wc’s die zich al te macho gedraagt,
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REVIVAL VAN DE
GRONINGER
BIERBROUWERIJ
Menno van der Meer
Foto's: Pepijn van den Broeke
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De aanstaande brouwerij van Baxbier. Pagina 20-21: Brouwerij Martinus

Jeroen Bax (28) van Baxbier
en Martijn Swierstra (26)
van Brouwerij Martinus
zetten de Groninger biercultuur weer op de kaart.
De tijd van de massaproductie
lijkt voorbij, ruim baan voor
de speciaalbieren. ‘Niet gieten,
maar genieten.’
22

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de
nationale biermarkt gedomineerd door twintig
brouwerijen. In de afgelopen jaren is het aantal
bierbrouwerijen razendsnel toegenomen tot boven
de driehonderd. Groningen verwelkomde Baxbier
in het voorjaar van 2014 en een aantal maanden
geleden zag Brouwerij Martinus het levenslicht.
Jeroen Bax, de eigenaar van Baxbier, runt de
brouwerij met Sepp Jansen. De twee leerden elkaar
kennen bij Groninger Studenten Wielervereniging
Tandje Hoger en deelden al gauw een passie voor
speciaalbieren. ‘We zijn heel kleinschalig begonnen.
Op een gegeven moment gingen we met vrienden
en familie op vakantie in Oostenrijk, waar we
veel speciaalbieren proefden. We vergeleken ze
met onze eerste bieren en merkten dat die van ons
veel lekkerder waren. Onze bieren waren voller en
complexer van smaak. Toen dachten we: we doen
het gewoon, we gaan op grotere schaal brouwen.’
Jeroen is een ondernemend type. ‘Ik heb Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool
gestudeerd, maar daarna had ik het plan om leraar
Geschiedenis te worden. Toch heb ik dat idee laten
varen. Als ik iets bedenk, wil ik dat namelijk het
liefst meteen de volgende dag uitvoeren. Dat is
het ondernemende in mij. Met Baxbier heb ik me
kunnen bewijzen.’
De vader van brouwmeester Martijn Swierstra,
Albert Jan, had jarenlang een drukkerij. Toen de
inkomsten begonnen terug te lopen maakte Albert
Jan een carrièreswitch. De monumentale drukkerij
aan de Kostersgang werd omgetoverd tot brouwerij,
proeflokaal en feestlocatie ineen.
Martijn heeft een brouwcursus aan de Universiteit
Gent gevolgd en zegt in het leven drie passies te
hebben: muziek, liefde en bier. ‘We waren altijd al
hobbybrouwers. Nu hebben we een hele professionele en efficiënte installatie staan. In het proeflokaal schenken we onze bieren, die binnenkort
ook verkrijgbaar zijn bij kroegen en slijterijen in
Groningen. We willen Groningen weer op de kaart
zetten als bierstad.’

ECHT GRONINGS: KON MINDER

Tot op heden heeft Baxbier zes speciaalbieren op
de markt gebracht, met namen als Kon Minder en
Oma’s Pruim. ‘Sepp en ik vullen elkaar heel goed
aan’, legt Jeroen uit. ‘Hij is meer van de wetenschappelijke benadering qua samenstelling van het bier,
terwijl ik meer op intuïtie proef. Omdat ik geschiedenis heb gestudeerd, lijkt het me ook leuk om in de
archieven te zoeken naar oude recepten. Wat we het
belangrijkst vinden, is dat Baxbieren in balans zijn.
Geen overheersende zoetigheid of bitterheid, maar
een goede combinatie van ingrediënten met een
fijne geur en nasmaak. Het gaat ons om de totaalbeleving van het bier.’
Baxbier is volgens Jeroen veruit de grootste Groningse brouwerij en hun bieren zijn verkrijgbaar
bij iedere Mitra in het land. Het bier wordt nu nog
geproduceerd in ketels van brouwerijen met over-

capaciteit, maar in het voorjaar van 2016 moeten
er in Groningen een eigen brouwerij en proeflokaal
staan. Over de locatie kan Jeroen nog niets zeggen,
behalve dat die vlak bij de Hanzehogeschool is.
‘Ideaal voor afstudeerfeestjes dus’, merkt hij op.
Bij Brouwerij Martinus heb je drie keuzes: blond,
bruin en pale. In de brouwerij kunnen maximaal
negen bieren worden getapt. ‘Ons huidige aanbod
is vrij toegankelijk. We willen eerst een goede
basis leggen en bieren brouwen die ook in kroegen
worden geschonken. Wat meer experimentele
bieren komen later. Komende winter willen we
bijvoorbeeld een hele zware quadruple maken’,
vertelt Martijn in het proeflokaal. ‘In een quadruple
zit meer dan tien procent alcohol. De winter is de
periode van de verwarmende en zoete bieren, in de
zomer drinken veel mensen liever wat drogere en
minder zoete drank.’
Water is volgens Martijn een heel belangrijk ingrediënt van bier. ‘Wij halen ons water uit de Drentsche Aa, een bron van oerwater. Als een brouwerij
uit een andere stad onze recepten zou kopiëren met
ander water, krijg je echt een heel andere smaak.
De hop is overigens niet lokaal geteeld.’ Martijn
benadrukt dat Brouwerij Martinus voorlopig vooral
Groningen als afzetmarkt heeft. ‘We willen het bier
eerst zo dichtbij mogelijk verkopen, in kroegen en
slijterijen. We hoeven ook niet zo nodig met ons
bier in de supermarkt.’

hard in de supermarkt en anders zijn de budgetbierblikken nog een optie.
Toch mis je volgens Martijn de echte beleving van
de stad als je student bent in Groningen en nog
nooit een lokaal biertje hebt geproefd. ‘Pils kun je
overal drinken, ons bier hoort echt bij de stad. Bij
Brouwerij Martinus proef je Groningen. Ons bier
is een oprecht product, waarbij je goede gesprekken
voert en tot rust komt. Het proeven van lokaal
gebrouwen bier hoort bij de ultieme Groninger
studentenbeleving.’
Bij lokale brouwerijen gaat het om bier én beleving,
en daar betaal je een paar extra euro's voor. Toch
spoort Jeroen studenten aan om eens wat nieuws
te proberen. ‘Je merkt dat er langzaam maar
zeker minder bier voor massaconsumptie wordt
gedronken. Lokale bierbrouwerijen zijn goed voor
een stad. Studenten zitten in een onderzoekende
levensfase. Probeer ook eens een genietbier. Ik zou
zeggen, meer genieten in plaats van gieten.’

OPMARS VAN KLEINE BROUWERIJEN

Jeroen en Martijn zien hun brouwerijen niet als
concurrenten. De totale bierconsumptie is in de
afgelopen jaren gedaald, maar speciaalbier zit enorm
in de lift. ‘Je zou kunnen zeggen dat we dezelfde
missie hebben’, zegt Martijn. ‘Je moet samenwerken
om van Groningen weer een leuke bierstad te
maken. Lokale bieren dragen bij aan de identiteit
van Groningen.’
Jeroen kan zich daar helemaal in vinden. ‘Ik ben een
voorstander van lokale producten. Door de nieuwe
brouwerijen wordt iedereen scherper en beter. De
trend is dat mensen steeds vaker kiezen voor goede
producten die bij elkaar passen. De Kaaskop in de
Zwanestraat is bijvoorbeeld een winkel die inspeelt
op die behoefte.’
De bierbrouwers zijn open over hun manier van
werken. ‘Door het bierproces inzichtelijk te maken
en rondleidingen te geven, maak je mensen er
bekend mee’, geeft Jeroen aan. Ook Martijn heeft
geen geheimen. ‘Juist niet. Terwijl je het drinkt,
zie je hoe je biertje wordt gemaakt. Die transparantie streven we na, mensen willen zien waar hun
producten vandaan komen. Daarom willen we ook
brouwcursussen, workshops en proeverijen organiseren.’

STUDENTEN EN LOKAAL BIER

De meeste studenten hebben het logischerwijs niet
al te breed en letten bij het kopen van bier goed
op de prijs. Kratten uit de aanbieding gaan altijd
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‘IK GA DOOR TOTDAT
AVIN IS INGEBURGERD’
Rosa Oosterhoff

Leanne draagt haar steentje
bij aan de integratie van
vluchtelingen. Ze is taalcoach
bij de stichting Humanitas.

Iedere dinsdagochtend om tien uur, fietst Leanne
Helfferich (20) naar Humanitas. Daar ontmoet ze
de negentienjarige Syrische Avin (19). Avin spreekt
nauwelijks Nederlands, maar dat zal snel veranderen, want ze is leergierig en Leanne staat klaar om
haar van alles bij te brengen over de Nederlandse
taal en cultuur.
Leanne, studente Human Resources Management
aan de Hanzehogeschool, kwam op het idee om
vrijwilligerswerk te gaan doen, toen ze nog achter
de kassa stond van de AH to go. Werken bij de AH
was leuk, maar eigenlijk deed ze het vooral om geld
te verdienen. Leanne wilde graag eens iets voor
iemand anders doen. Ze schreef zich in voor het
taalcoach-programma van Humanitas.
Daar op kantoor kreeg ze een enorm boek aangereikt, vol met profielen van vluchtelingen die zich
vrijwillig hadden ingeschreven voor taalles. Leanne
moest er één uitkiezen. Dat was natuurlijk een
lastige taak. Leanne gaf de voorkeur aan een meisje,
waarmee ze misschien wat sneller een klik zou
hebben, en een leeftijdsgenootje.

IN SYRIË ETEN ZE OOK AARDAPPELS

De keuze viel op Avin, die op dat moment nog
maar een half jaar in Nederland was. ‘Dat vond ik
een extra uitdaging’, legt Leanne uit. Ze maakten
een afspraak en Leanne reserveerde een leslokaal
bij Humanitas. Wat ze moest verwachten, wist ze
niet echt. ‘Je kreeg geen boekje mee met dit moet je
doen.’
De eerste keer dacht Leanne: oei, dit heb ik onderschat. De communicatie verliep vrij stroef. Avin zei
op alles ja, maar Leanne had niet het idee dat ze
het echt begreep. ‘Ze was nog wat te bescheiden.’
Inmiddels durft Avin het wel toe te geven als ze iets
niet snapt. Ook als ze bijvoorbeeld iets op school
niet begrepen heeft.
Meestal beginnen ze de les met een spelletje, dat

ze uit de bibliotheek halen. Ook doen ze een paar
lees- en schrijfoefeningen. Praten gaat af en toe
vooral met handen en voeten, maar Google Afbeeldingen biedt ook mogelijkheden. ‘Door plaatjes op
te zoeken heb ik laatst uitgelegd wie Sinterklaas nou
eigenlijk is.’
Avin vindt het leuk om te leren over hoe dingen
werken in Nederland. Ze was erg benieuwd naar
hoe het zit met ontbijt, middageten en dineren.
Toch zijn echt grote cultuurverschillen Leanne
nauwelijks opgevallen. ‘In Syrië eten ze ook gewoon
aardappels.’ En tegen Leannes verwachting in, ziet
Avin er westers uit. Best hip, zelfs.
Ook fietsen is voor Avin de gewoonste gang van
zaken. Naar haar eerste les kwam ze op de fiets,
door het drukke centrum van Groningen. Haar
man, die al vier jaar in Nederland woonde, had haar
toen wel een paar zetjes moeten geven. Maar Avin
kan het al steeds beter zelf af.
Samen met haar man oefent ze ook Nederlands.
Daarnaast leert Avin nu sinds anderhalve maand
ook de taal op school, al gaat het haar daar niet snel
genoeg, omdat men onderling toch vooral Syrisch
spreekt. Leanne vindt dat wel logisch. ‘Wij Nederlanders zoeken toch ook vooral landgenoten op als
we op vakantie zijn?’

MEER DAN EEN TAALCOACH

Wat Avin, naast school, verder met haar week doet,
weet Leanne eigenlijk niet echt. Waarschijnlijk zit
ze vooral thuis, want ze kent nog niet zoveel mensen
hier. Leanne stelt maar niet te veel vragen. Zo weet
ze bijvoorbeeld ook niet waarom het meisje naar
Nederland is gevlucht. Bij Humanitas adviseerden ze
haar om eerst een beetje af te tasten en te wachten
totdat iemand er zelf over begint.
Natuurlijk is Leanne wel nieuwsgierig. ‘Maar
je vraagt bij een eerste ontmoeting met een
Nederlander ook niet meteen waarom zijn ouders
gescheiden zijn.’ Bovendien is Avin vrij terughoudend en vertelt weinig. Al laat ze de laatste tijd meer
los, omdat Leanne ook veel over haar leven vertelt.
Zo leert Leanne over Avins achtergrond en Avin
over het dagelijks leven in Groningen. Leanne vindt
het positief dat vluchtelingen via Humanitas in
aanraking komen met de Nederlandse cultuur. ‘We
zijn méér dan alleen taalcoaches.’ Ze wil dan ook
nog lang niet stoppen met het coachen.
In februari moet ze stagelopen, maar dan zal ze in
het weekend afspreken met Avin. ‘Je hebt altijd wel

even een uurtje, zeker als student.’ Al weet ze verder
niemand van haar studie die het ook doet. Ze zou
het hen wel erg aanraden. ‘Maar alleen als je oprecht
geïnteresseerd bent. Anders werkt het niet.’
Meer vluchtelingen coachen wil Leanne voorlopig nog niet. Sommige coaches hebben wel vier
cursisten. Maar Leanne richt liever al haar aandacht
op Avin. ‘Ik ga door totdat ze is ingeburgerd.
Officieel moet dat binnen twee jaar.’ Leanne wil
de ontwikkeling van Avin graag van begin tot eind
meemaken.

DANKBAAR WERK

Vrijwilligerswerk doen ervaart Leanne als een verrijking. Af en toe krijgt ze wel de vraag waarom ze het
doet, maar als ze het uitlegt, snappen mensen het
meestal wel. Ze kent trouwens niet echt mensen die
tegen het opvangen van vluchtelingen zijn. ‘Mensen
die er wel op tegen zijn, zouden eigenlijk eens bij
een taalles moeten zitten’, vindt ze. Dan krijgen ze
misschien wat meer begrip. Zelf kan Leanne zich nu
ook beter inleven in wat vluchtelingen doormaken.
En daaraan kan iets triviaals ten grondslag liggen.
Avin schrijft bijvoorbeeld van rechts naar links. Als
Leanne ziet hoeveel moeite het Avin kost om dan
een Nederlandse zin op te schrijven, beseft ze hoe
knap het eigenlijk is dat haar cursist al zo ver is.
Avin heeft haar hele familie achtergelaten, om helemaal opnieuw te beginnen. ‘Je moet zoveel regelen
als je als vluchteling naar Nederland komt. Taalles
volgen is dan nog een extra stap. En Avin is ook nog
behoorlijk fanatiek. Vaak neemt ze een boekje mee
en schrijft ze alle woorden op die ze niet kent.’
Leanne vindt het leuk dat Avin zo gemotiveerd is.
Het is daardoor dankbaar werk. En ze weet dat Avin
het waardeert. Vaak neemt Avin iets te eten mee,
iets wat ze zelf heeft gebakken, om haar dankbaarheid te uiten. Laatst nam ze een soort noga mee,
maar dan nog tien keer zoeter. Leanne weet niet
meer hoe het heet, maar het was wel erg lekker. Dat
zitten ze dan samen op te peuzelen. ‘Het is eigenlijk
vooral heel gezellig.’

Ook taalcoach worden? Neem contact op met
Humanitas via mip.groningen@humanitas.nl of
door te bellen: (050) 312 60 00.
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DWERGGEWOONTE:
REUZENRESULTAAT
Teodor Lazarov

Als alchemie de zoektocht is
naar het recept waarmee je
uit lood goud maakt, dan is
Teo een cognitieve alchemist.
Hij speurt naar legale en
onschadelijke middelen en
methodes die van loodzware
tentamenperiodes gouden tijden
maken. In deze jungle van
alternatieven beproeft hij deze
maand: The Golden Pushup
(deel 1).

Guise stelt dat onze hersenen, heel kort door de
bocht, uit twee delen bestaan. Het onderste deel is
de basale ganglia, het bovenste deel is de frontale
cortex, ook wel de manager genoemd. De basale
ganglia is de database met alle door de tijd voorgeprogrammeerde handelingen. Vijftig procent
van ons gedrag bestaat uit dit continuüm van
onbewust aangestuurde acties. De andere helft van
de tijd is de frontale cortex bezig om bestaande
patronen aan te passen met behulp van wilskracht.
Zo laat ik in m’n eentje zonder gêne de ene scheet
na de andere. In gezelschap doe ik dat niet, hoe
drukkend het gevoel ook is.

VOOR DE TV MET JUNKFOOD

Wilskracht is belangrijk gereedschap van de frontale cortex. Wanneer de wilskracht groot is, kost
het doorbreken van een routine weinig moeite. Is
de wilskracht klein (door vermoeidheid, bijvoorbeeld), dan schakelen we over op de database.
Wanneer ik fit en blij terugkom van vakantie, gaat
alles de eerste weken van een leien dakje. Kom ik
vermoeid van m’n werk, dan is junkfood eten voor
de tv een verdomd aantrekkelijkere optie dan een
studieboek openslaan. Waarom? Omdat ik ooit
besloten heb dat patat en televisie gelijk staat aan
ontspanning.
Het idee dat ik mezelf gedurende een periode van
tijd heb geprogrammeerd om dingen onbewust te
doen, vind ik fascinerend. Het idee dat wilskracht
maar een wankelijke basis is, baart me zorgen.
Maar de gedachte dat ik mezelf kan programmeren om een soort van machine voor succes te
worden… Kijk, daar begint mijn hartje sneller van
te kloppen. Ik ben tenslotte een doorgewinterde
Terminator-fan.

Wat zou je denken van een hack die je de mogelijkheid geeft om al je tentamens, essays en zelfs
overige werkzaamheden waar je tegenop ziet
moeiteloos, op tijd en succesvol af te ronden? Het
enige wat je ervoor moet doen, is drie weken lang
dagelijks één keer opdrukken. Waarschijnlijk is je
antwoord hetzelfde als het mijne was: dit is te goed
om waar te zijn en why for f**k’s sake a pushup?
Volgens Stephen Guise, schrijver van Mini
Habits: Smaller Habits, Bigger Results (2013) zijn
wij geprogrammeerde machines. Ons brein is
een efficiënt en krachtig apparaat dat slechts één
ding wil: moeiteloos en zo vaak mogelijk plezier
ervaren. Om dit te bereiken, bouwt het vanaf de
geboorte aan een database van patronen: routines
die plezierige emoties teweegbrengen. Wanneer
een bepaalde reeks van acties een gevoel van
welbehagen oplevert, is de kans groot dat dit
patroon wordt opgeslagen in de database en wordt
herhaald wanneer dat nodig is.

STRIP JE EINDDOEL!

DE GEWOONTESCHEET

Klinkt allemaal logisch en dat is het ook. De
keerzijde is echter dat een handeling die je op
korte termijn plezier geeft, niet per definitie goed
is. Zo ontdek je op de één of andere manier iedere
keer vlak voor de tentamenperiode een nieuwe
serie. Als je besluit om vlak voor een uiterste
inleverdatum te gaan stappen, dan vertel je trots
aan iedereen dat je altijd al een deadline-werker
bent geweest. Je presteert tenslotte het beste onder
druk. (Uiteraard spreek ik hier voornamelijk over
mezelf.)
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Het opbouwen van een nieuwe routine is niet
gemakkelijk. Het kost veel wilskracht en dat
is nu juist iets waar we niet zo heel veel van
hebben. Guise geeft handvatten om de tegenzin
om bestaande patronen te doorbreken zo klein
mogelijk te maken. Strip je einddoel tot een zo
klein mogelijke handeling. Een studieboek binnen
een week doorspitten vereist wilskracht. Maar wat
nu als je een maand van tevoren elke dag bij het
wakker worden minimaal één pagina leest? Lees
je meer, dan is dat geen probleem, maar houd je
sowieso aan die ene dagelijkse pagina.
Ik ga de uitdaging aan. Omdat ik geen deadlines
in het vooruitzicht heb, mik ik op kracht en
fitheid. November staat in het teken van dagelijks
één Golden Pushup.

LiSsaV&
an
Meneer Van Straten
De wasbak ziet eruit alsof er twee kalveren
ritueel in zijn geslacht. Bloed overdrijft altijd
zo. Lisa heeft me meegenomen naar de
mannen-wc. Mannen vinden het niet erg als
er een vrouw op hun wc zit. Vrouwen wel als
ze een man - of nog erger een leraar - in hun
wc aantreffen, zo was haar redenatie. Lisa
hangt zacht tegen me aan. Ze heeft een doek
natgemaakt met lauwwarm water, waarmee
ze de wond op mijn voorhoofd dept. ‘Het
doet even pijn, maar dan gaat het tenminste
niet ontsteken’, zo had ze op besliste toon
gezegd.
Ik kijk haar aan via de spiegel. Ze lijkt een
beetje op Julia Roberts toen die nog jong
was, maar dan met stijl haar.
Ze zegt: ‘Je hebt toch niet één of andere enge
ziekte, hè?' Haar neusvleugels wijken een
beetje naar buiten, alsof ze iets heel vies ruikt.
‘Niet dat ik weet’, zeg ik.
Haar hand blijft in de lucht hangen. ‘Niet dat
ik weet? Dus je weet het niet zeker?’
Nog steeds kijk ik haar aan via de spiegel. Ze
is geen meisje meer, maar een vrouw kun je

traat
en

haar ook nog niet noemen.
Ik antwoord alsof ik niet haar leraar Event
Management ben, maar haar Filosofiedocent:
‘Bestaat er überhaupt zoiets als zekerheid op
deze wereld?’
Alsof ze zich brandt, gooit ze de met bloed
besmeurde doek van zich af.
‘Ik zie u volgende week wel in de les, meneer
Van Straaten.’
En weg is ze. Ik hoor alleen het massieve
geluid van haar blokhakken nog nagalmen in
de gang.
Lisa
De straal water kleurt rood als ik mijn handen
eronder steek. Bloed. Overal bloed. Ik voel
een vlaag misselijkheid. De geluiden op de
gang sterven langzaam weg. Ik grijp me vast
aan de wasbak. Ademen Lisa. Mijn eigen stem
in mijn hoofd. Wat is er mis met me? Ineens
zie ik meneer Van Straaten weer voor me.
Die laconieke uitdrukking op zijn gezicht, die
stoppelbaard. Zo ruig. Zo mannelijk. Zo fout. Ik
voel een kriebel door mijn buik trekken.
Als mijn handen schoon zijn, was ik ze nog
een keer. Voor de zekerheid.

3Hoog is dé studentenfotosoap van Nederland. De strip volgt de avonturen van Jurre, een ruige kraker met een klein
hartje, René, de anders-geaarde huis-ADHD’er, Merel, een bipolaire blondine en Harrie, het frisse verenigingsmeisje.
3Hoog wordt gemaakt door Ype Driessen, de bekendste fotostripmaker van Nederland en omstreken.
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JE MÓET JE
ONTSPANNEN
Martine van der Veer

Studentenbonden LSVb en
ISO zien een duidelijke groei
van studenten met stress. De
Hanzedecaan vermoedt dat
ze gelijk hebben. Maar een
duidelijke oorzaak voor de
toename zien ze geen van allen.
Wel een onmogelijke remedie:
relax!

van de studenten weleens last heeft van psychische
klachten. En stress is vooral het gevolg, zo stelt de
LSVb, van de druk om optimale studieprestaties te
leveren.
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) benadrukt dat stress ook kan voortvloeien uit zogeheten
nevenactiviteiten. Studenten willen niet alleen
studeren, ze willen ook naast hun studie het beste uit
zichzelf halen, al was het alleen maar om aantrekkelijk te zijn voor werkgevers.
Hoe zit het met de stress in Groningen? Zijn Groningse studenten ook zo gestrest of zijn ze daar in
het hoge noorden te nuchter voor?

ALLES MOET LEUK ZIJN

Koos Jansen en zijn collega’s van het Studentendecanaat van de Hanzehogeschool hebben de indruk
dat er steeds meer studenten met stress bij hen aan
de bel trekken. En zelfs burn-outs komen voor. ‘Het
is lastig te zeggen waarom steeds meer studenten
overspannen raken’, zegt Jansen. ‘Studenten leggen
zichzelf druk op, de studie-omgeving vraagt om
prestaties en dan heb je nog de sociale druk. Ouders,
vrienden, sociale media, ze doen een beroep op het
fraai etaleren van je leven: alles moet leuk zijn.’
Jansen denkt dat studenten misschien wel té veel
willen. ‘Studie, werk, relatie, vrienden, sporten,
gamen, series kijken, ze kunnen niet kiezen.’ Maar in
hoeverre zijn deze zaken echte keuzes en in hoeverre
zijn het antwoorden op wat de maatschappij van hen
verwacht?

LUIE FLIKKERS

Je hoort het zo vaak: studenten zijn lui. Ze slapen
een gat in de dag, halen alleen maar zesjes, staan
liever in de kroeg dan dat ze in de collegebanken
zitten. Maar er is niets van waar. Studeren is een
fulltime baan. Een student moet van alles. Z’n
punten halen, vrienden maken, een baantje hebben,
zich ontwikkelen buiten de studie om, actief zijn op
de vereniging en af en toe een feestje vieren. En dan
heeft-ie ook nog zomaar ineens tentamens.
Het is niet gek dat steeds meer studenten last van
stress hebben. Soms zo heftig dat ze overspannen
raken. Uit onderzoek van de Landelijke Studenten
Vakbond (LSVb) blijkt dat maar liefst 49 procent

Volgens het ISO heeft studiesucces de afgelopen
jaren een steeds bredere betekenis gekregen. Het
omvat zowel de persoonlijke ontwikkeling als maatschappelijke betrokkenheid. Alleen presteren op het
gebied van de studie is niet meer genoeg. Bovendien
wint het idee terrein dat je alles kunt bereiken, als
je maar wilt en hard werkt. Maar dat leidt al snel
tot een andere kijk op falen: als iets níet lukt, ligt
dat aan jezelf en ben je gewoon lui geweest. Ook dit
zorgt mogelijk voor stress.
Maatregelen als het bindend studie-advies en het
leenstelsel zouden ook de boosdoeners kunnen
zijn. Ze zorgen er namelijk voor dat studenten snel
moeten studeren, waardoor ze minder tijd hebben

om zich buiten de studie om te ontwikkelen.
Studenten die dat toch proberen kunnen zo flink
gestrest raken.

ZE WORDEN JONGER EN JONGER

Werkgevers verwachten dat studenten veel activiteiten ontplooien, althans: die studenten hebben een
streepje voor bij sollicitatiess. Uit het ISO-onderzoek
komt naar voren dat werkgevers belang hechten
aan zelfkennis, zelfreflectie, motivatie, ambitie en
doelgerichtheid. Zijn dit vaardigheden die je mag
verwachten van jonge afgestudeerden, die in de loop
der tijd ook nog eens steeds jonger zijn geworden?
Nevenactiviteiten zijn, met het oog op kansen op
een baan, belangrijk. Maar studenten ontkomen er
niet aan ze in een korte periode te ontplooien. Toch
denkt Jansen dat het bindend studie-advies geen
belangrijke rol speelt in de toename van stress onder
studenten.

TIJD VOOR ONTSPANNING

Wat de reden voor de toename ook moge zijn,
het belangrijkste is natuurlijk wat we tegen stress
kunnen doen. Volgens het ISO moeten studenten
zich niet neerleggen bij stress: ze moeten gewoon
doorgaan met nevenactiviteiten. Sport is zelfs een
prima uitlaatklep. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
slechts één op de drie studenten die meer dan drie
uur per week sport, last heeft van stressklachten,
tegenover de helft van de studenten die nooit de
sportschoenen aantrekt.
Ook het ondernemen van sociale activiteiten kan
stress tegengaan en voorkomen. Vriendschappen en
sociale netwerken zoals die bijvoorbeeld op studentenverenigingen ontstaan, kunnen een vangnet
vormen wanneer je je als student even niet zo lekker
voelt.
‘Zorg voor een juiste balans tussen studie en privé
en zorg vooral ook voor ontspanning’, adviseert studentendecaan Koos Jansen van de Hanzehogeschool.
‘Merk je dat dat moeilijk is of niet lukt, schakel dan
hulp in via je eigen netwerk, familie of vrienden, of
via je studieloopbaanbegeleider of de studentendecaan.’ Dus maak je niet te veel zorgen, blijf vooral
lekker sporten, stappen, koffie drinken, organiseren
en studeren, dan heb je de grootste kans dat het met
je tentamens goed afloopt.
29
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LOCO
Luuk Steemers

EERSTEJAARS SJD
KRISTINA HRYTSAYENKA (22)
SMULT VAN SCHOENEN
‘Ik hou eigenlijk overal van: sandaaltjes, platte
schoenen, sneakers, pumps, veterschoenen, half-enkellaarsjes. Het begon toen ik bij Invito op de Herestraat
werkte op mijn vijftiende. Later bij diCapolavori verdiepte mijn interesse zich. Al met al heb ik momenteel
ruim honderd paar. Ik draag ze echt allemaal. Italiaanse
schoenen zijn het mooist. Mijn lievelingsschoenen zijn
handgemaakt, kalfsleren gespschoenen van Tods. Daar
ben ik gigantisch zuinig op. Als ik ben uitgekeken op
een paar verkoop ik het via Facebook of Marktplaats.
Of ik geef het mee aan m’n opa uit Wit-Rusland als-ie
na het logeren weer naar huis gaat.’
29
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Een klasgenoot van me is kampioen smoezen verzinnen
als er iets gebeuren moet. Hij zou in de vakantie een
stuk schrijven voor een verslag van een project dat we
samen hebben gedaan, maar toen we weer op school
kwamen had hij niks gedaan. Hij had het zo druk
gehad met zijn bijbaan dat hij er niet aan toe was
gekomen, zei hij. Bullshit, op zijn Facebook zag ik dat
hij lekker aan het chillen was op Terschelling. Toen
ik hem daar mee confronteerde, zei hij dat hij daar
werkte. Ik geloof hem gewoon niet, maar weet echt niet
hoe ik hem aan het werk kan krijgen. Ik wil af van dat
project en van hem. Hoe kan ik dat aanpakken?
Joris

Lieve Loes,
Ik zag laatst de vader van een vriendin op Tinder. Zelf
is hij 45, maar hij zegt op Tinder dat hij 35 is! Hij
zoekt contact met vrouwen tussen de 20 en 30. Ik heb
het nog niet aan mijn vriendin verteld, omdat ik haar
eigenlijk wil besparen dat haar vader zo’n ranzige vent
is. Aan de andere kant vind ik ook dat ze het moet
weten. Wat vind jij? Vertellen of mijn mond houden?
Geeske

Lieve Joris,
Als je in projectgroepjes werkt, zijn er altijd meelifters die zich er met een jantje-van-leiden vanaf
maken en wel puntjes opstrijken. That’s life! Ik
begrijp je frustratie, maar zie het als een les. Als de
één de kantjes eraf loopt, zal de ander een stapje
harder moeten lopen. Of hij het echt te druk had
met zijn bijbaan of niet, doet weinig ter zake. Als
je iets afspreekt, is het fijn als de afspraak wordt
nagekomen. Of dat je een beetje tijdig hoort dat het
niet gaat lukken. Als ik jou was, zou ik er niet te veel
gedoe over maken en er in het vervolg voor zorgen
dat je niet meer met deze klasgenoot samenwerkt.
Van het hele project kom je toch niet af, dus maak er
het beste van! Al die energie die je in je gemopper en
frustratie stopt, kun je ook in het project steken.

Lieve Geeske,
Je vertelt niet of de vader en moeder van je vriendin
nog samen zijn. Dat vind ik best een essentieel punt.
Als haar ouders gescheiden zijn, is zijn enige misser
dat hij tien jaar ouder is dan hij zich op Tinder voordoet. Veel mensen die op een datingsite of op Tinder
zitten, zijn niet in hun eerste leugentje gestikt, maar
of je daar nou meteen het etiket ranzig op moet
plakken? Of ik het zou vertellen, hangt af van hoe
close ik met de vriendin ben. Als het om een goede
vriendin gaat, zou ik het ongetwijfeld vertellen. Met
goede vriendinnen deel je toch alles. Zo niet, is mijn
advies: bemoei je met je eigen zaken! Wat ik nog
wel even kwijt wil is: vertel het je vriendin of houd
je klep dicht. Straks weet de hele vriendinnenclub
dat pappa met groene blaadjes Tindert, behalve de
vriendin zelf. Zo’n smeuïge roddel gaat erin als Gods
woord in een ouderling, zou mijn moeder zeggen.

HANZE

MAG

LIEVE
LOES

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.
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FIVE APPS EVERY
GRONINGEN
STUDENT NEEDS
Michelle Ward

Almost everyone uses apps such
as WhatsApp, Facebook and
Snapchat, right? But there
is also a wide range of lesserknown apps that can make life
easier for students currently
studying in the Netherlands.

9292
9292 is a high quality app for travelling in the
Netherlands and further afield. It offers accurate
and reliable information about transportation.
The app gives real time travel information, which
means you can check bus and train times instantly
from any location. This is particularly handy for
days where you may be waiting on a bus that is
delayed. It can also give you the connecting bus
and train times. For a lot of students studying
here, Erasmus is also a great opportunity to travel.
9292 makes it easy to decide where to go and how
to get there. Since most students are not familiar
with Dutch bus routes or travel websites, this app
makes your travel decisions easy. You can also
save your frequently used routes to make things
quicker. The user interface is also very simple to
use and understand. Overall it is a great app to
have for all of your travel needs.

save time by ordering ahead, making it a simple,
effective process to get your food fast. You can pay
online using a credit card or your Paypal account,
so payment is safe. You can also create an account
and save your favourite takeaways and you can see
what the most popular meals are if you want to
try something new. This app is perfect for students
who have not learned to cook for themselves
and just want something that is convenient and
reasonably priced.

furniture that you will only use for a few months,
you can use Marktplaats to buy cheap furniture
and other items. The app makes it easy to buy and
sell goods on the go, as well as keeping track of
your recent transactions and bids. There is a huge
variety of things to buy, ranging from bikes, furniture, clothes and even houses and rooms! With 1.3
million different users and over 300,000 classified
ads uploaded per day, you are almost guaranteed
to find what you are looking for with this app. You
can also use it to sell your furniture and bike when
you leave, so you can make back the money you
spent.

BUIENRADAR

After asking several Dutch people which app in
the Netherlands they thought was the most useful,
several people recommended Buienradar. As all
students currently studying in the Netherlands
know, the Dutch weather can be very unpredictable. This ingenious app tells you when it is going
to rain and for how long, which means it is incredibly useful if you are studying in the Netherlands
as it is almost always raining. It also tells the
weather and temperature so it is a very convenient
app to have, as it will show you the rare moments
when it is sunny. The app includes comprehensive
weather forecasts by location, weather videos and
social features. With this app you know when to
bring an umbrella or when to cover your bike seat
before it gets soaked, so it can really make life
easier.

GOOGLE TRANSLATE

Although it is not specifically a Dutch app, Google
Translate is essential for international students.
From simple things such as trying to figure out
what you are buying in a supermarket or restaurant, to communicating with students of various
different nationalities, Google Translate is a
life-saver. Instead of randomly picking something
from a menu and hoping for the best, you can
quickly and easily figure out what you are ordering
(tip: never ever order witlof – it is nót what you
expect). As Groningen is an international city you
can also use it to communicate with internationals
and try to impress them by speaking their language. If you, like many other students do, plan
on travelling while you are here, it can also be very
useful when attempting to communicate abroad.
This app helped me out a lot in difficult situations
while travelling.

THUISBEZORGD

For most students, getting food delivered is an
almost weekly event. Thuisbezorgd makes it easy
to get food delivered straight to your front door,
which is ideal for the days when you just do not
feel like cooking after a long day in college. The
app displays all the local restaurants and takeaways which deliver in your local area. You can
also choose to pick up your meal in person and
6int

MARKTPLAATS

For many students studying in the Netherlands,
accommodation is a big problem. Unlike in
other countries most rooms in the Netherlands
are unfurnished. This can be quite inconvenient,
especially for students staying for a short period
of time. Instead of spending a lot of money on

All of these apps are free and can be downloaded
from the App Store, or by scanning the QR code
below each section.

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

JANA BEHRENDS (24)
INTERNATIONAL BUSINESS
& MANAGEMENT
GERMANY,
8.6 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I’m from Oldenburg, only one hundred kilometres from Groningen. I’m an only child,
before I came here I lived with my mom and my
grandma. My parents split up and have new partners and they all get on very well with each other.
‘For eighteen months I worked as a trainee in the
logistics department of Faurecia Bremen, a supplier of car parts. I learned a lot, but I noticed that
I wanted to develop further. I decided I wanted to
study. No scientific study programme for me. A
practical, job-related field of study at a university

Photo: Luuk Steemers

of applied sciences suits me better.
‘I also missed an international environment at
my work. I spent a year with a guest family in
Kentucky when I was seventeen. A wonderful
experience. Ever since that time I have wanted to
meet people from other countries.
‘When I visited the Open Day of IBS I was immediately taken in by the international ambiance
and the openness and helpfulness of the people
I met. No need to consider another university at
all. After two months my feelings about Groningen and Hanze are unchanged. Here I can
find out what my potential is and what my limits
are. I’m quite confident that at a certain point I
will be able to find out exactly what I want. My
motto is: alle Welten und alle Wünsche erlagt der,
der sich selbst findet und erkennt. You will realize
everything you want if you seek and find yourself.
‘My dad helped me move to my apartment at
Ulgermaweg in the east of Groningen. I share it
with a friend from Hannover. In my leisure time
I like to cook and eat healthy food. I also like to
cycle to school and I spend a lot of time working
out at the gym. I like to do all sorts of courses like
body pump. Lifting weights is maybe my greatest
passion. It gives me new energy, killing the stress
of meeting deadlines and taking exams.
‘I’m quite serious about my studies. After all I’m
a German. We have a lot of discipline, which is
probably why we are so successful in the business
world. On the other hand we sometimes take
things a bit too seriously. If you cannot win, it’s
often wiser not to fight, and just relax.’

7int

PIMP YOUR
ROOM
Teodor Lazarov
Photo’s: Jasper Bolderdijk

Light artist and designer
Kay Swart works with used
materials and waste. From flat
irons to wood pallets: nothing is
too crazy for Mr. Handyman.
‘Less costs, more functionality,
and way more awesomeness.’

Kay says, ‘as long as you know what it is that you
want.’
Anything you can imagine: Kay probably already
made it. Lamps, couches, coat racks… as long as it
meets his holy trinity of criteria: effective, practical
and simple. Objects are cleverly transformed into
products with a completely different objective.
Empty milk bottles serve as lampshades, a wooden
reel is now a table, magnets from a hard disk turn
into a coat rack. ‘Keep it simple, and there’s not
much that can go wrong.’

THE CHAIN WARDROBE

He calls it upcycling: to revive old material into
new products. Designer Kay Swarts’ products are
practical, original, and in his own words, always
inspired by the needs of the client. In his workshop at the Gorechtkade in Groningen he has
an easy answer to the question how students can
save space in their rooms. ‘Everything is possible’,
4int

We want to test his expertise and decide to set the
bar high. What’s the simplest and cheapest way to
store your clothes? Kay looks up and strokes his
beard. A smile appears on his face, with a gesture
he invites us to follow him to the spare room.
‘Look around you. What do you notice?’
No clue, we shrug our shoulders. With a theatrical
gesture Mr. Handyman points at the wall. Shirts,
dresses and T-shirts hang from coat hangers which
in turn hang from a metal chain on the wall.
‘Is this simple, or is this simple? No locker or

dresser necessary, all you need is a chain wardrobe.’ Kay enjoys our surprised faces. It doesn’t
get any easier. All you need is a metal chain, coat
hangers, and one screw. ‘You can find a decent
chain at Maxx (outlet store in Gelkingestraat).
Just drill a hole in the wall at a height of about
two-and-a-half meters. Put a good wall plug and
bolt in the hole and you’re ready to go! You still
don’t have enough space? Put an extra chain on
the wall.’ But the clothes are unprotected now, so
what about smoking? ‘Just don’t’, says Kay, ‘not in
the spare room at least.’

PALLET SHOE CABINET

Kay points at something behind us. ‘I can imagine
that shoe storage is another problem that students
have to deal with. Look, we take a nice wooden
pallet. Available in many garbage containers
at building sites, or via marktplaats.nl (Dutch
version of eBay) if you are not that adventurous.’
Behind the door we see what he means: a wooden
pallet is attached to the wall. The space between
the planks is filled with shoes. Just press the nose
of the shoe in and it remains in place.

‘This is a little bit more work.’ Kay looks serious
now. ‘Now you have to drill two instead of one
hole in the wall.’ He smiles. ‘Just attach it well…
here and… here.’ He points at the upper corners.
‘And here is not a bad idea neither.’ He points
at the bottom middle of the pallet. ‘A wall shoe
cabinet, so to speak. Saves space, it’s ideal.’

FROM PUB OWNER TO DESIGNER

So far, so good. We are impressed with the
speed at which our host launches his solutions.
Where does this infinite source of fantasy and
inventiveness come from? He has not always
been a designer, we find out. Actually, Kay only
started about a year ago. Before this, he was a
pub owner in Franeker (small city in the Province
of Friesland). After seventeen years in the hospitality sector, he’d had enough. ‘It was time for
something else.’ He took his tendency to think
practically along with him, though. ‘Entrepreneurship is thinking from scarcity. Approach
things in different ways. Having little money is an
incentive to use your imagination. Cocktail tables
for instance, you know? Those high ones. They

are really expensive. But an empty oil barrel costs
about twenty euro. You make a table top with
some wood you find at a construction site, and
you can create a table and garbage can simultaneously.’ He shrugs his shoulders. ‘Less costs, more
functionality, and way more awesomeness.’

‘This one can hold at least ten coats. And imagine
the amount of scarfs, hats and caps you can put
into it.’ He points at the space between the wall
and the pallet. ‘Enough space for everything.’ A
nod, a smile, a finger pointed in our direction.
‘We say goodbye to our host. He looks at the clock
and is suddenly in a hurry. Amsterdam waits, he
PALLET COAT RACK
has a couple of jobs to do there. We are allowed
We are still standing in front of the pallet shoe
to share his ideas. The chain wardrobe and pallet
cabinet. It is one of his first designs. ‘If I had to do shoe cabinet are part of his household. The pallet
it all over again…’ Kay slides his finger across the
coat rack is a different story though. ‘That’s a gift
wood. ‘I would polish it. It would make it much
for you. I do have to polish it a bit more, though.’
more sexy.’ He points at grain in the wood. It’s
He casts a critical eye on the piece of furniture on
dead silent for a moment. Then he points his finger his desk. ‘It needs a bit of a vintage touch. I will
up and puts his safety glasses on. The pallet has
come up with something this weekend.’
triggered his imagination. Are we really witnessing So we get to keep it? ‘Indeed!’ Kay turns around
a eureka-moment? Yes, we are! He quickly walks
and puts his coat on. ‘Or actually, I mean no. You
to his office and comes back with a Flex tool.
can give it away to a student house. I will person‘Time for the real deal.’
ally visit them to install it. Deal?’ Deal!
Two hours and ten minutes later we are looking
at a coat rack. Mr. Handyman enthusiastically
demonstrates how efficient his new piece of
You want to have this original pallet coat rack in
furniture is. ‘Normally you can hang about five to your student house? Send an email to hanzemag@
six coats on a rack. Right?’ We nod in agreement.
org.hanze.nl!
5int

NORTH-KOREA
OPENS UP
TO HANZE
Boudewijn Otten

2int

In the near future Hanze
University might be welcoming
North-Korean students
and teachers. That’s quite
extraordinary, but moreover,
it would be a stunning result
of the efforts of just one man,
Mark Kierans.

On January 23, 1968, the USS Pueblo was taken
capture in the seas off the Korean peninsula. The
communist regime of the Democratic People’s
Republic of Korea (DPRK) stated that the navy
intelligence vessel had entered their territorial
space illegally, and held the crew of 83 hostage
till Christmas. These eleven months were a period
of high tension in which the United States tried
to persuade the Koreans to release the captives.
Mark Kierans, then eleven years of age, remembers this period vividly. ‘I was taken in by it’, the
Irish-Canadian citizen says over a cup of cappuccino, ‘it was one of the first major international
political events I remember. It was really exciting.
From that day on I’ve had a special interest in the
country. I felt like a kid when I had the chance to
board the Pueblo and get a tour while in Pyongyang.’
You might say Kierans, currently a lecturer at the
School of Facility Management at Hanze University in Groningen, saw a child’s dream come true
last August, as he was able to visit the still very
secluded Asian country. ‘Indeed, it was number
one on my bucket list. Moreover, I had the chance
to work there. That means real interaction, quite
different from ordinary contacts during a holiday
trip.’
Kierans was one of 24 teachers that were selected
from a group of 500 men and women from around
the world who applied for the job at Pyongyang
Tourism College. ‘We each taught a group of
about 25 lecturers and researchers from the
College. Over a six month period international

teachers visited the college for a fortnight, all of
them in pairs consisting of an English teacher
and a tourism specialist.’ Kierans belongs to the
latter category, he worked in the tourism industry
in many countries. In fact, a job on the island of
Bonaire led to his coming to The Netherlands
in the nineties. Groningen came into the story
when he was working as a supervisor to interns
of the Prinses Julianaschool, a predecessor of the
current School of Facility Management. ‘When
they wanted to start an English speaking semester
for Dutch and UK students in Groningen, I was
fortunate enough to be part of a team of fantastic
Dutch colleagues’, Kierans says. ‘Nowadays, when
my plane touches down at Schiphol I feel like I’m
home, lekker.’ And when, some hours later, the
train passes Zwolle I feel completely comfortable.’
It looks like North-Korea currently is opening up a
bit.
‘I always make a clear distinction between politics
and people. Most people are… people, just like
you and me. They adapt, just like we do, to
changes in government policy, that’s the case in
Canada, in The Netherlands and in Korea also.
Then again, you might be right. Three years ago
tourists had to deliver up their mobile phones
when they entered the country. Nowadays you’re
free to take them with you. Is this the result of
increased openness or is it a practical measure?
Probably a bit of both.’
Okay, but ever since Kim Jung-Un is in charge,
tourism seems to be opening up.
‘Don’t forget tourism already existed, and it’s
growing. The Chinese have been visiting the
country for many years and as the Chinese
economy has developed, outbound tourism to the
DPRK has increased as well. On the other hand,
the emphasis on tourism might also be due to
the fact that Kim Jung-Un studied Tourism in
Switzerland. They have started winter tourism in
the mountain regions and I’ve heard of plans to
create beach resorts for summer vacations.’
But still, tourists are not allowed to go wherever they
want, every one is subject to control of the authorities.
‘This might surprise you: it is certainly not only
to keep an eye on what foreigners do and see. It
perhaps even more stems from the Korean conception of hospitality. You are their guest, according
to them it’s their duty to arrange everything for
you. Not doing so in their eyes would be impolite.

That became clear to me during my stay, they
want to make sure you are completely cared for. I
was able to do some mirror management and …’
I beg your pardon… you brought mirrors to Korea?
‘Sorry. Mirror management techniques are ways
to make people feel what it is to stand in another
person’s shoes. It’s very practical and that appealed
to the Korean teachers. Korean education has
focused mostly on a theoretically approach to
higher education. They were intrigued with a university of applied sciences’ approach, the balance
between theory and application. We try and find
the connection between cognitive development
and experiential learning. While I was there I had
a chance to discuss how we do this.
‘While I was in Pyongyang I met with the Deputy
Director of the National Tourism Administration Korea (NTA). We discussed possible areas
of cooperation. I have recently been contacted
by them and we are exploring the possibility of
a joint education and research project. In 2016
two or three teachers of the Pyongyang Tourism
College may come to the Netherlands and conduct
research on European tourism to the DPRK. The
management of the School of Facility Management have been incredibly supportive in letting me
pursue this possibility.’
Does the Board of Hanze University agree with this?
‘They were enthusiastic. Mrs. Van Os (vice chair
of Hanze University, ed.) even advised me to talk
with Cube050, specialists on entrepreneurship.
Their input into a programme might be very
useful. It’s incredible: Hanze might be hosting
Korean researchers in the near future. I’m looking
to engage selected educational Dutch partners in
this project and seek possibilities for our students
to participate in some of the research activities.’
Having been an eleven-year old Canadian boy fascinated by an obscure country, this must feel strange.
‘It really is great and gratifying. It was one my
most memorable travel experiences. The DPRK
philosophy of juche, that means self-reliance, is
deeply entrenched in the people at many levels and
in many ways. I was most taken by the constant
reminder that reunification was one of their
deepest desires for the Korean Peninsula. Maybe
that’s part of the reason they are reaching out to
us. There is a developing desire to be a bit more
outward looking in many ways and tourism seems
to be on their export development agenda.’
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