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Mijn schoonmaakster heeft een hbodiploma. Met het poetsen bij luie dertigers
bekostigt ze haar schakeljaar aan de universiteit. Een beetje beschamend vond ik
het eerst wel, iemand betalen voor werk dat
ik prima zelf kan doen, maar ondertussen
beschouw ik het als één van mijn betere bestedingen. Voor elk uur dat ik werk, koop
ik twee uur van haar tijd, waarin ze drie
keer zo efficiënt schoonmaakt als ik. Oftewel vijf uur vrijheid per week gecreëerd.
Geld uitgeven heb ik moeten leren. Als
kind kreeg ik nooit een Magnum op het
strand omdat een heel pak ijsjes in de
supermarkt evenveel kostte. Zonde, vonden
mijn ouders. Op mijn beurt wees ik als
eerstejaars m’n vrienden op het feit dat ik
een sixpack kon halen voor de prijs van
een biertje in de kroeg. Toen een vriendin
naar een pannenkoekenrestaurant wilde
en ik aangaf thuis voor een fractie van de
kosten een hele stapel voor haar te kunnen
bakken, lachte zij me uit. Ik zou het wel
goed met haar oma kunnen vinden. Op dat
moment evalueerde ik mijn keuzes. Wat
had mijn zuinigheid me gebracht?
Het merendeel van de studenten aan wie ik
lesgeef woont niet op kamers. Te duur, vinden ze. Doodzonde. Hetgeen je leert door
op jezelf te wonen is een stuk waardevoller
dan wat ik tijdens college vertel.
Zoek een baantje. Help luie mensen
schoonmaken, verhuizen of hun fietsband
plakken, of leen tegen de bizar lage rente
van de staat.
Ik pleit tegen het lenen voor onnodige
zaken als een telefoon, tv of auto. Maar ik
heb geen moment spijt van het geld dat ik
leende om te studeren. Ook niet van het
aanzienlijke deel dat opging aan bier en
vakanties.
Ik lach om mijn schuld, letterlijk. Met een
glimlach zie ik elke maand die 150 euro
van m’n rekening verdwijnen terwijl me
al het moois waaraan ik het besteedde te
binnen schiet. De aflossing van mijn schuld
is zeer betaalbaar abonnementsgeld op
herinneringen.
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Het hoofd fris, de handen uit
de mouwen en hart voor de
zieken. Zulke mensen tref je in
het Wiebengacomplex. Zorgzaam
en zelfverzekerd buigen de
snelstudenten van Fysio zich over
de heup.

De vloer in C126 is oranje (marmoleum) en de
behandeltafels zijn donkergroen bekleed. Buiten
is het fris (27 november) en binnen staat de kachel
een paar graadjes hoger. ‘We gaan het over het
gewrichtskapsel hebben’, kondigt docent Martin
Brouwer (klinisch epidemioloog én fysiotherapeut)
aan. Half elf in de ochtend, praktijkles Fysiotherapie voor studenten die hun diploma in drie jaar
kunnen en willen halen, ex-vwo’ers en studenten
die al een hbo-opleiding achter de rug hebben.
Eerstejaars, maar wel een tikje ouder dan de
reguliere student.
Op het programma staat het kapsel in de heupregio. ‘De vorige keer heb ik de principes van
tractie-translatie uitgelegd’, zegt Brouwer, ‘Nu
gaan we met die principes aan de slag en daarna
met de mobilisation with movements, Mulligan dus.
Tenzij jullie…’
Nee, dat is niet nodig, de studenten hebben geen
vragen. Sterker nog, sommigen zijn al druk in de
weer met de meegenomen hoeslakens en het uittrekken van kleding. Op de één of andere manier
lijkt het alsof Brouwer (de studenten mogen hem
Martin noemen) ze inderdaad gesneden koek heeft
voorgeschoteld.
Floris ligt, vastgesnoerd met een witte band, op
de behandeltafel, klasgenoten eromheen. Martin
omvat Floris’ linkervoet met beide handen
vanboven en trekt. Nee, niet zomaar. ‘Wat is de
MLPP van het been ook alweer?’, wil hij vooraf
weten. Dertig graden naar voren, dertig opzij en
voet naar buiten, klinkt het uit meerdere monden
tegelijk. De betekenis van de MLPP is geen
geheim voor deze snelstudenten: maximally loosepacked position, de positie waarin een lichaamsdeel
lekker losjes ligt.

Hoe hard je aan het been moet trekken is echter
wel voer voor discussie, maar dat ligt niet aan
de studenten. ‘De literatuur geeft verschillende
schalen, wat bij X kracht 3 is, noemt Y soms
kracht 4. Dat is een kwestie van keuzes’, zegt
Martin. ‘Merk je wat, Floris?’
Floris schudt z’n hoofd.
‘Toch heeft dit veel invloed. Het gewricht zal meer
ruimte krijgen.’
‘Hoe vaak moet je dit doen?’, wil Joost weten.
‘Tot je effect hebt.’
Stephan is proefpersoon voor translatie. De linkerhand van de docent licht Stephans knie een beetje
op, z’n linker duwt op de plaats waar het dijbeenbot in de kom verdwijnt. Dat Martin kracht
zet is goed te zien, het bot lijkt naar beneden te
bewegen.
Oefenen doen de studenten twee-aan-twee, één
op de tafel en de ander ernaast. Ze zijn elkaars
proefpersoon.
Karlijn: ‘Ik moet haar behandelen, maar ik heb nu
zelf het gevoel dat ik onstabiel ben.’
Martin: ‘Dat komt omdat je niet goed staat. Je
voeten iets verder uit elkaar.’
De trochanter major (in het Nederlands: de grote
rolheuvel), waaraan de grote bilspieren zich vasthechten, wordt flink onder handen genomen. Het
ziet er soms heftig uit, maar pijn doet het allemaal
niet.
‘Met patiënten is het natuurlijk anders’, zegt
Martin. ‘Die hebben klachten. Die zorgen vanzelfsprekend voor een beperking van de behandelmogelijkheden.’
Heel veel behandeling en gesprekken later, is Do
proefpatiënt. Tessa heeft gemobiliseerd met movements, Mulligan dus. Do’s linker onderbeen maakt
een heftige zijwaartse hoek, waarvan Tessa zegt:
‘Kan dit nog wel? Hij staat op negentig graden!’
Niks aan het handje, gebaart Do.
Alleen een beetje vreemd, misschien?
Martin Brouwer roept de groep naar de behandeltafel en laat dit fraaie resultaat van een paar
minuten Mulligan zien. Het niet behandelde
rechter onderbeen komt niet verder dan een graad
of dertig. Het wel onder handen genomen linker
onderbeen maakt inderdaad een flinke hoek.
‘Dat kan niet goed zijn!’, zegt Emma.
‘Toch wel’, zegt Martin. ‘Gewrichten zijn enorm
flexibel en met de juiste behandeling kun je snel
vooruitgang boeken. Dit is dus niet abnormaal
voor een gezond lichaam.’

Foto: Luuk Steemers
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Steeds meer studenten uit
het buitenland weten de weg
te vinden naar de Hanze
en de RUG. Maar er is
slechts mondjesmaat contact
tussen de internationals en
de Nederlanders. Hoewel de
Nederlandse student een aardig
mondje over de grens spreekt,
blijft taal een hinderpaal.

PRAAT (ENGELS)
MET ME
Anne Floor Lanting
Het is een vreemde ervaring voor een Nederlandse
student: te midden van een groep studenten staan
die een taal spreken die je wel herkent, maar
waarvan je geen woord verstaat. In dit geval blijkt
de taal Portugees en de studenten Braziliaans. Sinds
hun regering beurzen verstrekt om studenten te stimuleren om in het buitenland te studeren, hebben
veel Brazilianen hier gehoor aan gegeven. Flávia
Saldanha (20), studente International Business, is
één van hen. Ze had niet verwacht dat er zo veel
Braziliaanse studenten in Groningen zouden zijn.
‘Aan de ene kant vind ik het fijn om veel mensen
om me heen te hebben waarmee ik Portugees kan
praten, vooral als ik heimwee heb. Aan de andere
kant ben ik hier om nieuwe dingen te leren en
mensen uit andere culturen te leren kennen en dat
zal niet echt gebeuren als ik alleen maar omga met
Brazilianen.’

EEN PERUVIAAN OP HET UMCG

Flávia’s vriendengroep in Groningen bestaat
voornamelijk uit buitenlandse studenten. Ze heeft
niet het gevoel dat haar Nederlandse studiegenoten
haar echt willen leren kennen. ‘Ze praten alleen
met elkaar in hun eigen groepjes en ze werken ook
in dezelfde groepjes samen. Ik spreek geen Nederlands, ik heb geen idee waar ze het over hebben en
kan me dus niet zomaar in een gesprek voegen. Ik
spreek ze eigenlijk alleen aan als ik een specifieke
vraag heb.’
Alberto Llacua (27), een Peruviaanse PhD-student
op het UMCG, heeft er geen moeite mee. ‘Het is
overal zo, in alle landen zijn de internationale studenten een groep apart. In eerste instantie waren de
meeste van mijn vrienden hier ook internationals,
maar dat hoop ik te veranderen, omdat ik minstens
vier jaar in Groningen blijf.’
De meerderheid van Alberto’s collega’s is Nederlands. In Alberto’s bijzijn beginnen ze hun
gesprekken meestal in het Engels, maar na vijf
minuten staan ze vaak alweer Nederlands praten.
‘Best onbeleefd’, vindt hij. De Franse studente
Manon Louboutin (20), ze doet Business & Marketing, beaamt het, op haar universiteit in Frankrijk
ziet ze hetzelfde. ‘Ik hoop dat mijn ervaringen hier
me er bewuster van zullen maken en dat ik me
voortaan attenter zal gedragen.’

ONDERDOMPELEN IN DE WERELD

De buitenlandervaring en haar contacten met
het Erasmus Student Network (ESN) Groningen
hebben Manon geïnspireerd. ESN is een Europese
studentenvereniging die uitwisselingen ondersteunt
en internationale studenten helpt bij het aarden in
een nieuwe omgeving. Als ze terug is in Frankrijk
wil Manon zich graag inzetten voor ESN op haar
universiteit, zo belangrijk vindt ze het.

Jannick Brusse (23), de voorzitter van ESN
Groningen, doet wat Manon graag wil, hij dompelt
zich onder in de wereld van de internationals.
Gescheiden werelden, noemt hij die afstand tussen
internationale en Nederlandse studenten. Jannick
denkt dat taal daarbij een grote rol speelt, ook al
spreken de meeste Nederlandse studenten redelijk
goed Engels. ‘Het is voor een Nederlandse vriendengroep blijkbaar toch moeilijk om een internationale
student op te nemen en hele avonden Engels te
spreken. Toch denk ik dat ze daardoor kansen laten
liggen.’

TAAL IS DE GROOTSTE HINDERPAAL

Internationals willen wel degelijk meer Nederlanders leren kennen. ESN haalt van alles uit de kast
om dit mogelijk te maken. Zo kan iedereen zitting
nemen in een commissie, ESN heeft er tien. Iets
meer dan de helft van de zestig commissieleden, 32
om precies te zijn, is Nederlands.
Buitenlanders en Nederlanders ontmoeten elkaar
ook bij ESN-projecten en –evenementen. Jannick:
‘Dé doelgroep zijn de internationale studenten,
maar Nederlandse studenten doen zeker mee. Ze
nemen vooral deel aan taaluitwisseling, zoals het
intercambio-project en de taalcafés.’
De Groningse ESN-voorzitter hoopt dat verenigingen als Albertus, Dizkartes, Navigators en
Vindicat meer moeite zullen doen om internationale studenten te bereiken. Studentenverenigingen
hebben vooral Nederlandse leden, maar waarom
zouden ze geen ontmoetingsplaatsen voor beide
groepen worden? Albertus, Vindicat en Navigators
staan er open voor. Stijn van Rijn (21), verantwoordelijk voor de externe relaties van Navigators,
denkt dat de Nederlandse studentenverenigingscultuur onder internationals tamelijk onbekend
is. ‘Daardoor voelen ze zich er ook niet zo toe
aangetrokken.’
Wieke Stolwijk (23), vicevoorzitter van Albertus,
noemt taal de grootste hinderpaal voor buitenlanders. ‘Wij merken trouwens wel dat internationale
studenten die lid worden de Nederlandse taal erg
snel leren’, voegt ze eraan toe. Quirijn de Geus (22),
secretaris van Vindicat, is het er roerend mee eens.
‘De taal is een barrière. Maar we staan zeker open
voor internationals en tijdens de introductieperiode
leggen we onze leden alles uit in het Engels.’
ESN-voorzitter Jannick heeft de kansen al gezien
en met beide handen aangegrepen. In februari
hebben ze een evenement waarbij internationale
studenten een bezoek kunnen afleggen aan
Albertus, Dizkartes, Navigators en Groningse
internationale studentenverenigingen. ‘Het is een
begin’, zegt Jannick. ‘Maar daar mag het zeker niet
bij blijven.’
9
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WE-DELEN-STEEDS-MEER.NL
Martine Zeijlstra

Spulletjes delen is lekker
makkelijk. Dure vakantieappartementen worden
verleden tijd als je gratis bij
iemand kunt overnachten.
Reizen naar het buitenland
wordt goedkoper, eenvoudiger
en comfortabeler door
deelplatforms. De deeleconomie
groeit als kool.

Nicole Nohemi Mauthe (19), student International
Business & Marketing, reist bijna ieder weekend
naar haar ouders in Duitsland. Niet met de bus
of met de trein, maar met de auto. ‘Deelplatforms
zijn ideaal’, zegt Nicole, een regelmatig gebruiker
van Blablacar. Met een lift van Blablacar zoeft ze
zo naar huis toe. De eigenaar van de auto pikt haar
op in Groningen. ‘Met de bus ben ik meer dan drie
uur kwijt, dat kost meer dan twintig euro en ik
moet nog een paar keer overstappen ook. Nu rijd
ik er binnen twee uur rechtstreeks heen en ben ik
maar zeven euro lichter.’ Het was best spannend, die

eerste keer dat Nicole het deelplatform gebruikte. ‘Je
weet niet precies bij wie je in de auto stapt.’ Daarom
las ze voorafgaand aan het avontuur zorgvuldig de
reviews van de ritaanbieders. Nu weet ze wat ze
moet doen: ‘Ik rijd alleen met mensen die een goede
beoordeling van andere lifters krijgen. En ik rijd
alleen mee als er andere lifters zijn, zodat ik niet
alleen ben.’

KARREN NAAR PRAAG EN ROME

Nicole heeft nog meer noten op haar zang. ‘Ik zit
liever niet in een kleine wagen. Zo’n Smart… veel
te krap.’ Vrijwel al haar ritten vond ze erg plezierig.
‘Goedkoop, snel en comfortabel. En lekker sociaal,
want je leert allemaal nieuwe mensen kennen.’ Eén
keer beviel het niet. Bij Blablacar kun je aangeven
of je veel of weinig praat tijdens de rit. Nicole was
moe en wilde graag slapen. ‘De eigenaresse van de
auto dacht daar anders over. Iedere keer als ik mijn
ogen dichtdeed, begon ze te schreeuwen. Ze viel
me steeds in de rede en ze wilde allerlei privédingen
weten. Ik zie haar regelmatig op het forum, maar bij
haar stap ik nooit meer in.’
IBM-studente Nicole is ook gek op Couchsurfing.
Ze sliep op de bank in appartementen in Parijs,
Praag en Rome. De eerste keer, in Parijs, was
ze zeventien. ‘Ook hier check ik altijd eerst de
beoordelingen. Ik wil weten wie het appartement
aanbiedt, en ik verblijf alleen bij vrouwen.’ Ze vond
het fantastisch, vooral in Parijs. ‘Het was net alsof ik
meteen een nieuwe vriendin had. Ze liet me de hele
stad zien. Zo kom je op plekken waar je normaal
niet zo snel toeristen treft. Het café waar we koffie
dronken was zo’n geheime plek. Het staat niet op
internet, waardoor je er geen toeristen tegenkomt.
Maar wel veel Parijzenaars, omdat ze weten dat de
koffie er zo goed is.’

ÉÉN MILJOEN BETAALDE DELERS

Ela Dian Putri, druk bezig met haar master
International Business & Management, is een grote
Airbnb-fan. Ze regelde er appartementen in Oostenrijk, Spanje en Frankrijk. ‘Net zo goedkoop als
een hostel, maar wel comfortabeler. En een schone
keuken en badkamer zijn ook fijn.’ Een ander groot
voordeel is de plek voor jezelf. ‘In een hostel moet
ik dag en nacht mijn hoofddoek dragen, vanwege de
jongens die daar verblijven. In een Airbnb-appartement heb ik privacy.’
Vier op de vijf Nederlanders deelt wel eens een

auto, maaltijd, krant, kleding of woning, zo blijkt
uit een studie van het kenniscentrum voor burgerschap en internationale samenwerking NCDO.
ING Economisch Bureau deed onderzoek naar de
betaalde variant en ontdekte dat meer dan een half
miljoen Nederlanders geld verdient aan of uitgeeft
in de deeleconomie. De onderzoekers verwachten
dat in 2016 een miljoen Nederlanders actief zijn op
betaalde deelplatforms. Daarvan zal tien procent 35
jaar of jonger zijn.
Geld besparen en geld verdienen zijn niet de enige
redenen waarom mensen zich op deelplatforms
begeven. Gemak telt ook. Wie geen zin heeft om
zelf te koken en geen trek heeft in een snelle vette
hap, kan eten afhalen bij een buurtgenoot via
Thuisafgehaald. En wie z’n Engels, Frans of Duits
wil ophalen of beter gitaar wil leren spelen (of dat
anderen wil leren), kan daarvoor ook al bij de buren
aankloppen via het gratis kennisdeelplatform Konnektid. Boormachines regel je gratis bij de goede
buur via kennisdeelplatform Peerby. Studenten met
een uurtje over kunnen de helpende hand bieden
aan hun bejaarde of zieke buurtgenoten.

EERSTE HULP BIJ BUREN

Bianca van der Velde (20) schreef zich vorig jaar in
bij zorgdeelplatform WeHelpen. Elke week deed
de derdejaars Sociaal Pedagogische Hulpverlening
boodschappen voor een bejaarde buurtgenote. ‘Ze
was slecht ter been, waardoor ze dat zelf niet meer
kon doen. En ik had nog wel een uurtje per week
over om haar te helpen’, zegt Bianca. ‘Ze was altijd
erg dankbaar en ik was blij dat ik er voor haar kon
zijn.’ De vrouw was blij met het gezelschap. ‘Ik
bleef altijd nog even met haar kletsen. Dan vroeg
ze me hoe het op school ging en vertelde ze me over
vroeger.’ Op eerste kerstdag was de vrouw alleen. ‘Ik
merkte dat ze de week voor kerst een beetje bozig
was. Ze vertelde me dat haar dochter met de kerst
niet kon komen. Als verrassing ben ik toen samen
met mijn moeder op eerste kerstdag bij haar langs
geweest. Dat vond ze erg leuk.’
Bianca hielp haar buurtgenote vijf maanden lang,
een uur per week. ‘Totdat ze viel en naar een verzorgingshuis moest.’
Zieke en bejaarde buurtgenoten zijn erg blij met
de hulp van studenten. ‘Via deelplatforms is het
eenvoudig geregeld. Als je een uurtje per week over
hebt om boodschappen te doen of de hond uit te
laten, dan is dat met WeHelpen zo geregeld.’
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Teodor Lazarov

Foto's: Jasper Bolderdijk

Begin de jaarwisseling rustig en zonder zorgen. De
jury heeft het zwaarste werk voor-gekauwd, zodat je
klokslag nul uur 2016 de meest verfijnde smaak op het
gebied van gefrituurd deeg op tafel kunt zetten.
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December is de maand van heiligen, kapitalisten en
verkapt egoïsme. Heerlijk, inventief en oprecht. Net
als ons team van fijnproevers. Allen gespecialiseerde
autodidacten op het gebied van het subtiele pallet
aan vetnuances, sappigheid en deegstructuur dat
de banketwereld rijk is. ‘Hé, vergeet de buitenkant
niet te noemen. Het oog wil ook wat.’ Ja, ja, Floor.
Komt goed.
Doorweekt na een rondje Groninger oliebollenkramen, poetst Floor Meijs haar beslagen bril
in gepaste stilte. De juryvoorzitter bereidt zich
mentaal en lichamelijk voor op het hoogtepunt van
het jaar. Floors deskundigheid ligt in de kritisch
subjectieve kennis van fruittoepassing en esthetisch
verantwoord frituurgebruik. Banketbakkers vrezen
haar militante compromisloosheid.
Ik doorbreek de stilte met het geritsel van gele
papieren zakjes die ik uit mijn rugzak pak. Godzijdank, we hebben elke verpakking kraamsgewijs
gemarkeerd. Een idee dat in de plenzende regen zo
weggespoeld had kunnen worden. Iedere oliebollenkraam blijkt namelijk dezelfde leverancier van
verpakkingsmateriaal te hebben. Logisch natuurlijk. Dit is een niche.
‘Beginnen we met de oliebollen, of juist met één
van de andere producten?’ Op het menu staan ook
krenten– en appelbollen. Als we toch aan het testen
slaan, dan maar meteen alle klassiekers onder de
14

loep. Om de subjectiviteit te waarborgen hebben we
gekozen voor vier categorieën: buitenkant, binnenkant, juiciness en geur. De buitenkant staat in het
teken van de korst. Hoe ziet die eruit, hoe vers is
de smaak van het bakvet en wat is de uitnodigingsfactor?
In het oordeel over de binnenkant staan het deeg en
de eventuele vulling centraal. De daarop aansluitende categorie juiciness is noodzakelijk om de
synergie tussen deegsmaak, vulling en structuur te
beoordelen.
De geur is opgedeeld in twee subcategoriën: geur
buitenkant en eetgeur. Dat laatste staat voor
het samenkomen van smaak en geur tijdens het
happen.
‘Kijk! Deze veert meteen terug. Geen goed teken.’
Jurysecretaris Jasper Bolderdijk, bekend van zijn
beeldende en scherp gestelde notulen, neemt een
hap uit een krentenbol en knijpt erin. Zijn expertise
is deegschuim en substantiebehapbaarheid. ‘De
binnenkant moet net memory foam zijn’, knikt hij
veelbetekenend. Paniek slaat toe. Uit welke zak
heb je die krentenbol gepakt? Jasper wijst naar de
verpakking die afkomstig is van de kraam van
banketbakker Antoon Meijer aan de Nieuwe Boteringestraat. We zijn per ongeluk al begonnen. Floor
legt snel vier plasticbordjes op rij om het overzicht
te behouden.

BORDJE ÉÉN:
ANTOON MEIJER,
NIEUWE BOTERINGESTRAAT
De krentenbollen zijn op het eerste gezicht wat aan
de kleine kant. De vetgeur is sterk. ‘De krenten
lijken een beetje aangebrand’, constateert Floor.
De smaak is goed, vindt Jasper. ‘Bovendien valt de
flexibiliteit van het deeg na de eerste hap wel mee.
Minder rubber, meer memory foam nu.’ We zijn
het met elkaar eens: het uiterlijk van deze banketsnack is misleidend voor de algehele belevenis.
Cijfer: 7
Nu we toch bezig zijn met fruitbollen is de
appelvulling een logisch vervolg. Floor inspecteert
de buitenkant met dezelfde conclusie als bij de
krentenbol: niet echt uitnodigend. Ik lik mijn bol
om de versheid van het vet vast te stellen. Dat is
lichtelijk aan de oude kant. Het valt ons op dat dit
de enige appelbol is zonder kristalsuikertopping.
Bij de andere kramen konden we kiezen. De
smaak maakt het goed. ‘Ja, wel prima. Goede middenmoter.’ Cijfer: 6,9
Ook de oliebol volgt de trend van zijn twee voorgangers. We zijn niet onder de indruk, maar echt
afzeiken zit er ook niet in. Wederom een dikke
voldoende. Wat de kraam van Antoon Meijer op
een gemiddelde van 7 brengt.

BORDJE TWEE:
AKKERMAN OLIEBOLLEN,
WINKELCENTRUM PADDEPOEL
‘Zo, deze krentenbol is wel lekker zoet, zeg.’ Floor
kauwt blij verrast. Jasper: ‘De buitenkant is goed
gebruind. Mooi aanlokkelijk kleurtje.’ Een korte
stilte illustreert ons genot. Na een bak koffie om
het grootste deel van de vettigheid achter onze
kiezen weg te spoelen, tonen we de cijfers. Twee
negens en een achtenhalf. Cijfer: 8,8
Akkermans appelbol voelt perfect aan. De suikertopping heeft een deel van het vet opgenomen
waardoor het net crispy genoeg is gebleven. ‘Hier
zit jam of iets dergelijks in. Een beetje te zoet voor
mijn doen, maar goed behapbaar’, stelt Floor.
Jasper: ‘Ik vind het goed dat de buitenlaag sterk
en net taai genoeg is om te compenseren voor
de zompige vulling. Hierdoor komt de juiciness
extreem goed uit de verf.’ Cijfer: 8
Vol verwachting pakken we een oliebol. De vorige
twee snacks zijn zo goed bevallen, deze moet
wel de winnaar zijn. Hap. Moment van stilte en
verwerking. Dit is goor, zeg! Jasper is het met me
eens. ‘Hoe kan dat? Ik kauw nog steeds. Het is
zo taai. Net kauwgum.’ We houden het bij één
hap. Cijfer: 5 Gemiddelde cijfer voor Akkerman
Oliebollen wordt daarmee een 7,4. ‘Zonde, de rest
was echt goed.’

BORDJE DRIE:
WILTJER-FOGERTY,
GROTE MARKT
De oliebollenkraam op de Grote Markt wordt
goed aangeprezen door verschillende landelijke
media. Van hun appel- en krentenbollen moeten
ze het niet hebben. ‘Dit is wat ik bedoel met te
veel veerkracht. Ik kan niet eens normaal een hap
nemen. Mijn kaak wordt gewoon weer teruggedrukt.’ Jasper heeft gelijk. Fruittoepassingsexpert
Floor is ook niet tevreden over de inhoud. ‘De
krenten? Die zijn er niet. De appels? Wie heeft
deze joekels zo groot gesneden? Ze zijn niet eens
gaar, joh!’ Beide producten krijgen het cijfer 4.
Met tegenzin grijpen we naar de oliebollen. De
snack begint nu aan óns te vreten, in plaats van
andersom. Ik zet wat extra koffie en neem een
hap. Een fluwelen lichte smaak van de perfecte
vet-deegverhouding verspreidt zich door mijn
mond. Van welk bordje kwam deze? Floor wijst
de Grote Markt aan. Ik pak een andere oliebol en
neem een hap. Ja, ongelofelijk. Dit is lekker. Jasper
is het in stilte helemaal met me eens. Cijfer: 9,5.
Dit brengt de oliebollenkraam op de Grote Markt
op een gemiddelde van een 5,6. ‘Met de kanttekening dat dit de lekkerste oliebol tot nu toe is’,
aldus de substantiebehapbaarheidsexpert.

BORDJE VIER:
OLIEBOLLENKRAAM WESTERHAVEN
De laatste gele tas wordt geopend. We zijn moe
en vol. ‘Wiens idee wat het om drie verschillende
snacks te proberen?’ Ik houd me wijselijk stil. Voor
de laatste keer beoordelen we door te likken, te
knijpen en te happen. Floor: ‘Deze appelbollen
zijn de gulden middenweg. Kleine stukjes, niet te
zompig en een lekker vleugje kaneel.’ De krentenbol raakt dezelfde snaar. Beide banketsnacks
krijgen een 7,5.
De verkoopster had er al op gehint dat haar kraam
een aantal jaren als beste uit de oliebollenbus van
verschillende media was gekomen. Ze liet ons
zelfs geplastificeerde krantenknipsels zien. Met de
iets te hard aangebakken buitenkant en net niet
sappige binnenkant komen we met onze beoordeling uit op een 7. Het kraamgemiddelde is dan
automatisch een 7,3. Niet slecht inderdaad. De
winnaar is echter duidelijk.
HET MOMENT DES OORDEELS
Wiltjer-Fogerty, de oliebollenkraam met het
laagste gemiddelde, heeft de meest smaakvolle
nieuwjaarsbol. De beste speciaalbollen haal je
bij Akkerman in Paddepoel.
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Illustratie: Wies van der Velde

LANGER IN BED
EN LACHEND
MET DE BUS
HOP, Petra Vissers

De ov-studentenkaart wordt
goedkoper als hogescholen
en universiteiten de roosters
aanpassen. Maar er kleven nog
meer voordelen aan.

Elke studentenstad heeft er wel één: een beruchte
buslijn die elke ochtend studenten als haringen in
een ton naar de campus vervoert. Dat is niet alleen
irritant, maar ook ontzettend duur. Ga maar na:
vervoersbedrijven moeten genoeg bussen en treinen
aanschaffen om het vervoer in de spits te behappen,
maar buiten de spits staan de meeste in de remise.
Dus vroeg minister Jet Bussemaker (Onderwijs)
of onderwijsinstellingen wilden meedenken over
manieren om zo veel mogelijk studenten uit de spits
te krijgen. Dat zou namelijk een flinke besparing
opleveren op de ov-studentenkaart.
Het onderwijs reageerde afwijzend. ‘’s Morgens de
school dichtgooien, dat gaan we dus niet doen’,
foeterde collegevoorzitter Ron Bormans van
de Hogeschool Rotterdam. Ook de Vereniging
Hogescholen en universiteitenvereniging VSNU
reageerden afwijzend.
Hogescholen en universiteiten komen steeds met
mitsen en maren op de proppen. Maar waarom
denken ze niet aan de voordelen?

1 MINDER SLAPERIG NAAR COLLEGE
Voor de meeste studenten is het een prima idee om
na negen uur naar college te gaan. ‘Adolescenten
zijn ’s ochtends niet op hun best, ze kunnen zich
slecht concentreren en hebben weinig aandacht voor
lessen’, zegt universitair hoofddocent Jérôme Gijselaers, die aan de Open Universiteit onderzoek doet
naar de relatie tussen biologische leefstijlfactoren en
onderwijssucces.
‘De frontaalkwab, het voorste deel van de hersenen,
is tussen je achttiende en je 25-ste nog volop in
ontwikkeling’, stelt Gijselaers. Het is een bekend
beeld: kleine kinderen rennen voor dag en dauw
door het huis, maar zodra de puberteit aanbreekt,
zijn dezelfde kinderen ineens niet meer uit bed
te branden. Allemaal biologie: pas vanaf je 25-ste
normaliseert het slaapritme.
Een paar biologische processen maken van de
meeste studenten nachtvlinders. Gijselaers: ‘De
aanmaak van melatonine, de stof waarvan je

slaperig wordt, begint bijvoorbeeld later op de dag
dan bij volwassenen. Verder is er een sociaal-evolutionaire reden: op het moment dat sociale activiteiten
belangrijker worden en jongeren zich seksueel
ontplooien, is het handig om ’s avonds actief te zijn.’

2 LEKKER ZITTEN IN DE TREIN
De minister en de vervoersbedrijven hebben nooit
beweerd dat álle studenten uit de spits moeten
wegblijven. ‘Niemand zegt: “Gij moogt nimmer
meer een college om negen uur inroosteren”, lacht
voorzitter Hans de Vroome van de Stuurgroep
ov-studentenkaart van de Nederlandse vervoersbedrijven.
‘Ik heb voor diverse onderwijsministers uitgezocht
of het een goed idee is als de ov-studentenkaart
pas na de ochtendspits mag worden gebruikt.
Maar ik heb altijd gezegd: daar moet je niet aan
beginnen’, verklapt De Vroome. ‘Je hoeft namelijk
maar tien, twintig, misschien dertig procent van de
spitsreizigers naar de daluren te krijgen en de kans
op een zitplaats is ineens veel groter.’ Dat verschilt
overigens ook nog sterk per regio, want het is niet
overal even druk.
Als het lukt om meer studenten naar de daluren te
dirigeren, is dat goed nieuws voor degenen die wél
om negen uur op stage of college moeten verschijnen. Want zeg nou zelf: iemand met een lange
stagedag voor de boeg heeft toch veel meer recht
op een stoel dan iemand die maar twee uur in een
collegezaal hoeft te zitten?
3 MEER GELD, BETER ONDERWIJS
Als hogescholen en universiteiten de hakken in het
zand blijven zetten en de roosters niet aanpassen,
gaat er 200 miljoen euro aan hun neus voorbij. ‘Dat
lijkt me een goede reden om serieus mee te denken’,
sprak Bussemaker sarcastisch.
De ov-kaart mag over tien jaar hooguit 750 miljoen
euro per jaar kosten, in plaats van bijna een miljard.
Een flinke opgave, want straks reizen ook minderjarige mbo-scholieren gratis. ‘De bedoeling is dat
instellingen, gemeenten en vervoerders gezamenlijk
gaan kijken waar in de regio problemen ontstaan’,
stelt Bussemaker. ‘Soms zullen die opgelost kunnen
worden door de roosters aan te passen.’
Studenten uit de spits krijgen, dat lijkt de enige
manier. Andere opties zijn er niet.
4 GEEN WILDE NIEUWBOUWPLANNEN
Eigenlijk hebben onderwijsinstellingen hetzelfde
probleem als de vervoersmaatschappijen, zei collegevoorzitter Paul Rüpp van Avans Hogescholen al in
2013. Collegezalen staan soms uren leeg, terwijl er
op andere momenten te weinig ruimte is.

Daar is wat aan te doen, blijkt uit een experiment
op het Deltion College, een mbo-instelling in
Zwolle. Voor een deel van de studenten bestaat
een dag nu uit twee halve dagen van vier uur, legt
adviseur onderwijslogistiek Willem Brinkman uit.
De eerste groep studenten begint om acht uur, de
tweede groep om één uur. ‘Dat brengt rust. Voor
studenten en voor docenten. Die regelen nu binnen
het team welke docent wanneer les geeft, en dat
bevalt goed’, zegt Brinkman. ‘Bijkomend voordeel
is dat we het gebouw veel efficiënter gebruiken.
De lokalen die we hebben zijn constant bezet en
niemand hoeft naar een plekje te zoeken.’
De nieuwe manier van roosteren is volgens Brinkman niet dé oplossing voor het spitsprobleem, maar
Cees Dijkhuizen, programmamanager Mobiliteit
van de gemeente Zwolle, is er wel blij mee. ‘De trein
die om kwart over acht aankomt in Zwolle zit het
volst, dus als een deel van de Deltion-studenten een
trein eerder pakt, scheelt dat weer.’

5 MOOI MEEGENOMEN...
Met de roosters heeft het misschien iets minder te
maken, maar in de verwoede pogingen meer reizigers uit de spits te krijgen, wordt er allerlei leuks verzonnen. Veel studenten hoeven namelijk helemaal
niet om negen uur op college te zijn, concludeerde
het ministerie van Infrastructuur een jaar geleden.
Ze gaan ook uit gewoonte middenin de spits de
deur uit, want op de middelbare school begonnen
de lessen ook vroeg.
Dus staat er in Zwolle een gratis ontbijtje klaar voor
vroege vogels die voor achten de trein nemen, en
sparen Nijmeegse studenten voor muziek of kleding
als ze tijdens daluren in de trein stappen. Groningen
en Nijmegen experimenteren met e-bikes voor
studenten die buiten de stad wonen.

De kurk waar het ov op drijft
Studenten zijn belangrijk voor het openbaar
vervoer. Nederland is het enige Europese land
waar studenten gratis mogen reizen en toen de
ov-kaart in 1991 werd ingevoerd kwam die als
geroepen. Voor die tijd zat het Openbaar Vervoer
in het slop, veel lijnen dreigden te worden
opgeheven, maar plots schoot het ministerie van
Onderwijs te hulp met een miljoenencontract
voor het vervoer van studenten. Het aantal
reizigerskilometers groeide in 1991 met maar
liefst veertig procent. Studenten met een ov-kaart
zijn verantwoordelijk voor een kwart van alle
ov-kilometers. In de spits zelfs voor dertig procent.
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Sommige kunstwerken reizen opzichtig door het land.
Openbaar kunstbezit, kleurrijk maar zwart. Want
illegaal zijn ze, de graffitikunstenaars die treinen van
hun pieces voorzien. ‘Cas en zijn fotograaf ’ begaven
zich in hun gezelschap, licht paranoïde en in
hyperfocus op de yard.

NACHTELIJKE
KUNSTWERKEN
OP INTERCITY’S
Cas Mooij
Foto's: Niels Punter
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‘Ssst, wacht…’, fluistert Lupo. Hij gebaart met z’n
arm dat ik achter hem moet gaan zitten. We zijn,
inmiddels diep in de nacht, op Groningen Centraal. Mijn fotograaf staat een paar meter achter
ons in de opening van een hek dat iemand vergeten
is op slot te doen. Zijn gezichtsuitdrukking lijkt de
vraag te stellen: Wegrennen? Ik gebaar rustig blijven,
hoewel mijn adrenalinepomp al op gang komt.
Lupo spiedt over de vuilcontainer waarachter we
ons verschuilen, want opeens hoorden we twee
mannen praten. Ze staan nog geen vijf meter van
ons af.
‘Shit, we moeten een andere ingang vinden’, zegt
Lupo zacht. Geduldig zitten we gehurkt te wachten,
tot we een deur dicht horen slaan en de stemmen
zwijgen. Dan lopen we terug.
We zijn op zoek naar een plek om de yard op te
gaan, het bewaakte gebied achter het hoofdstation
waar de treinen staan geparkeerd en worden schoongemaakt. Lupo (een schuilnaam, uiteraard) wil vannacht een graffitikunstwerk maken op een intercity.
In onze zoektocht naar een geschikt hoofdpersoon
kwamen we met hem in contact dankzij Michel
Velt en Klaas Boter. Michel Velt ontmoetten we
per geluk, toen we de bar van het ORKZ binnenliepen. Hij houdt zich tegenwoordig vooral bezig
met legitieme opdrachten, zoals de posters voor het
electro-festival Paradigm, en schilderwerk (check
www.michelvelt.nl). Zijn werk bevat elementen van
Mucha, de Tsjechische Jugendstilkunstenaar.
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Michel bracht ons in contact met Klaas Boter, ook
een gevestigde naam (check www.klaasboter.com).
Klaas’ visitekaartjes zijn door de hele stad te zien,
hij spuit op elk egaal oppervlak in de stad. Bang
dat hij opgepakt wordt is hij niet. ‘Nee hoor, ik sta
er altijd een beetje bij alsof ik voor de baas werk. Als
de politie langskomt blijf ik gewoon staan en zeg ik
dat ik een opdracht heb.’ Klaas grijnst. ‘Mijn werk
legaliseert zichzelf.’ Hij heeft wel vaker treinen
gespoten, vroeger, maar omdat hij zijn eigen naam
gebruikt had dat soms vreemde gevolgen. ‘Ik heb
een keer een trein bij Glimmen bespoten. Klaas
Boterwolf in letters van anderhalf bij één meter.
Werd diezelfde trein een paar weken later gekaapt
en de passagiers beroofd. Op de één of andere
manier heeft een krant mijn naam daar toen
mee in verband gebracht, waardoor ik een soort
zondebok werd. Maar ik ben er niet voor opgepakt
of zo.’
Uiteindelijk hielp Klaas Boter ons aan Lupo. Aan het
begin van de nacht staan we op het Cibogaterrein
naast het Boterdiep. Klaas geeft uitleg over een
piece die hij hier gezet heeft, een afbeelding van
een vrouw met engelenvleugels. Het lijkt alsof ze
net neerkomt op het grasveld, hopelijk om ons te
beschermen vannacht. Lupo komt aanlopen, klein
en onopvallend. Hij maakt niet zo’n toegankelijke
indruk als Michel en Klaas. De term harde kern
komt bij me op. Met z’n vieren gaan we naar een café
in de buurt. ‘Bestellen jullie wat biertjes? Ik moet

effe naar de plee’, zegt Lupo. We bestellen bier en
mijn fotograaf en ik overleggen over ons aanvalsplan.
‘Wat als er opeens bewaking komt?’, vraag ik.
‘Rennen, lijkt mij’, zegt mijn fotograaf.
‘Maar als ze me pakken deel ik een trap uit, ik ga
niet op het bureau zitten het hele weekend’, reageer
ik.
‘Nee man, dat moet je niet doen. Ik ga dat niet
doen’, zegt m’n fotograaf.
‘Klaas?’, vraag ik.
‘Gewoon stil zijn, geen gekke dingen doen, onopgemerkt blijven. Sluipschuttersstijl’, antwoordt
hij. Lupo komt terug van de wc en ziet er ietwat
gejaagd uit. Hij drinkt z’n biertje.
‘Het wordt wel leuk’, zegt hij als uit het niets, ‘we
moeten klaar zijn voordat De Duitsers komen.’
Ik vraag of hij de bewaking bedoelt.
‘Dat merk je nog wel’, grijnst hij. Het voorspelt niet
veel goeds.
Na het café lopen we naar Lupo’s huis om spullen
op te halen. Klaas neemt halverwege afscheid.
Wanneer we buiten staan te wachten, zegt m’n
fotograaf: ‘Zag je zijn pupillen?’
‘Wat, die van Klaas?’
‘Nee, Lupo.’
‘Is hij moe, denk je?’, vraag ik.
‘Nou, ik denk dat hij niet is wezen pissen toen hij
naar de wc ging, laat ik het zo zeggen.’
Lupo steekt z’n hoofd achter de voordeur vandaan
en wenkt. Hij wil nog even zitten, onderwijl tekent

hij een schets van wat hij op de trein wil zetten.
Het vermoeden van mijn fotograaf wordt bevestigd. ‘Willen jullie ook wat?’, vraagt hij.
We kijken elkaar aan. Een klein beetje kan geen
kwaad. Er zijn genoeg studenten die een paar pilletjes Ritalin nemen bij het studeren, dus waarom
niet een beetje speed bij illegale activiteiten…
In hyperfocus lopen we even later door het hek
dat iemand vergeten is op slot te doen. We knielen
achter de vuilcontainer en even later lopen we
weer terug. Lupo is vastberaden. Hij duwt het hek
open dat toegang geeft tot het terrein rondom een
aangrenzend kraakpand. Ik ben tot in mijn tenen
alert en ik schrik me dood wanneer ik tien meter
van me af plotseling gegrom hoor en de dravende
poten van twee honden. Herders? De Duitsers? Het
geblaf raast op me af en ik ren naar de betonnen
muur die de yard afschermt. Met één sprong zit
ik er bovenop. Lupo grinnikt. De honden zitten
achter de schutting van het kraakpand. We blijven
doodstil staan terwijl er een deur open gaat en
een bulderende mannenstem de honden op hun
sodemieter geeft.
‘Stil jongens! Godver de godver… En NU STIL!’
De man merkt ons niet op. Zolang dat zo blijft,
richt zijn agressie zich op de honden en zijn wij
veilig. We klimmen over de muur en staan naast
een intercity. Lupo gaat direct aan het werk. Mijn
fotograaf schiet plaatjes en ik sta op de uitkijk.

In een gebouwtje een meter of tien verderop zie
ik twee mannen heen en weer lopen. Wanneer ik
onder de treinstellen doorkijk, heb ik goed zicht
op de yard, ik kan in bijna elke richting zien of er
iemand is, en welke kant hij opgaat. Zo gaan tien
minuten voorbij. Enkel het geluid van de ratelende
kogel in de spuitbus en het sissen van de verstuiver.
Plots komen om de hoek van een treinstel vier
mannen in het zwart aan. ‘Shit..!’, fluister ik. Lupo
kijkt op. De mannen blijven staan. Oogcontact. Ik
kijk naar Lupo. Hij tuurt even en steekt z’n hand
op. Dan zie ik dat de mannen ook tasjes bij zich
hebben en spuitbussen tevoorschijn halen. Of de
speed of de situatie me paranoïde maakt, weet ik
niet. Maar het kan nooit zo lang zo rustig blijven.
Er moet iets gebeuren.
‘Wie zijn dat?’, vraag ik.
‘Dát’, grinnikt Lupo, ‘dat zijn De Duitsers.’ Lupo
was op de hoogte van hun komst en als ik even
later naar ze toe loop en er eentje aanspreek, antwoordt hij inderdaad met een zwaar Duits accent.
De Duitsers zijn geruisloos en snel. Binnen vijftien
minuten pakken ze met z’n vieren de volledige
zijkant van een treinstel.
Naderhand zitten we in de Oosterstraat nog even
te roken in een portiek. Mijn fotograaf neemt
afscheid. Even later komt een louche figuur uit een
steegje. Zodra hij Lupo ziet, is hij vastbesloten.
‘You’, wijst hij, ‘You owe me money.’

Hij komt dreigend voor ons staan.
‘I gave you that shit and you still got to pay.’
Lupo vertrekt geen spier.
‘Hey man, I got nothing to do with this’, zeg ik en
maak aanstalten om op te staan.
‘Sit down! You got that shit in your nose as well’, sist
de dealer.
Nadat ik het portiek ben ingedrukt, word ik
toeschouwer van een surreële gebeurtenis. De
dealer blijft tieren en dreigen, Lupo maant hem
tot kalmte en zegt dat hij z’n geld wel krijgt. Dan
mengen nog twee mensen zich in het gesprek. Ze
zijn blijkbaar door deze dealer opgelicht. Hij raakt
afgeleid. Een paar studenten blijven staan om te
zien waarover het opstootje gaat. Als klap op de
vuurpijl komen er twee uitsmijters aanlopen die
beginnen te roepen.
‘No more of this shit here! We told you already!’
Het opstootje groeit uit tot een stuk of zeven
mensen die staan te bekvechten en elkaar
bedreigen.
Onopgemerkt, sluipschuttersstijl. Klaas’ woorden
schieten me te binnen. Te midden van de chaos
sta ik heel rustig op en schuifel langzaam weg van
de meute. De adrenalinepomp werkt. Uit mijn
ooghoek kijk ik naar de duwende en trekkende
mensen. Wanneer ik denk dat ik ver genoeg ben,
draai ik me om en wandel zo kalm mogelijk. Ik
hoor het geschreeuw achter me als ik de eerste
zijstraat in schiet.
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EEUWIG
STAGE,
ALTIJD
STUDEREN
OF TOCH
DIE BAAN?
Rosa Oosterhoff
Foto's: Luuk Steemers

Een baan vinden is zo
makkelijk nog niet. Je kunt
het blijven proberen, je kunt
een extra stage aan je studie
vastplakken (en nog één, en nóg
één), je kunt doorstuderen en je
kunt… iets anders.
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Een baan vinden. Vroeger leken de mogelijkheden
misschien eindeloos, maar tegenwoordig is het niet
eenvoudig. Vooral studenten met maatschappelijke
en creatieve opleidingen komen moeilijk aan de bak,
zo blijkt uit onderzoek van Elsevier.
Als studenten geen werk vinden, kunnen ze een
extra stage volgen om werkervaring op te doen.
Werkgevers maken daar handig gebruik van, maar
je mag het ook misbruik noemen. FNV Jong, de
jeugdafdeling van de gelijknamige vakcentrale,
constateerde dat 53 procent van de stagiairs wordt
ingezet om werk te doen dat eerst werd uitgevoerd
door een betaalde kracht. Voor hen is dat goedkoper.
Het is de vraag wat de oplossing is voor de student.
Hard zoeken naar een baan, stage lopen, een master
volgen of iets heel anders? Hoe kijken Hanze-studenten aan tegen het naderende afstuderen?

AMRE SOMSEN (21)
SOCIAAL PEDAGOGISCHE
HULPVERLENING

‘Als kind wilde ik dierenarts worden. Daar heb ik
op de middelbare school ook nog over nagedacht.
Net als over een economische studie. Maar eigenlijk
ben ik niet heel goed met getallen. Uit beroepentesten bleek dat ik breed georiënteerd ben. Daarom
past SPH bij me. Ik vind het bovendien leuk om
mensen te helpen.
‘Wat ik precies met de studie wilde, had ik nog niet
voor ogen. En dat weet ik nog steeds niet. Ik heb
meerdere stages gelopen, bij een zorgboerderij en bij
een kindertehuis in Zuid-Afrika. Toch heb ik nog
niet het gevoel dat ik genoeg heb kunnen ervaren.
‘Na m’n studie zou ik best nóg een stage willen
doen, of vrijwilligerswerk. Dan ga ik wel bij een
callcenter werken om wat bij te verdienen. Er is
nu namelijk weinig kans op een baan. Werkgevers
verwachten dat je veel werkervaring hebt. Die kan
ik opdoen door een extra stage. En kan ik mijn
connecties uitbreiden.
‘Daarna weet ik hopelijk ook wat beter wat ik
wil. Voor mijn gevoel ben ik nog maar net bezig.
Daarom zit ik er ook aan te denken om nog verder
te studeren. Het liefst in Groningen, maar wat
verder weg zijn er misschien meer kansen. Dat zou
een mooie uitdaging zijn. Ik hoop gewoon dat ik
iets vind waar ik het naar mijn zin heb.’

ROB VAN DEN HAM (26)
INFORMATIE, DIENSTVERLENING
& MANAGEMENT

ROMÉO LABBAN (24),
INTERNATIONAL BUSINESS
AND LANGUAGES

ODETTE KOSTER (20)
DANSACADEMIE,
UITVOEREND EN DOCENT

‘Ik ben begonnen met Commerciële Economie en
heb een tijdje Management, Economie & Recht
geprobeerd. Maar die opleidingen vond ik te saai en
onpersoonlijk. De opleiding die ik nu volg, vind ik
een stuk interessanter en pittiger: je moet veel doen,
je krijg de kans om jezelf te ontwikkelen. Toch
wil ik me na mijn afstuderen met iets heel anders
bezighouden.
‘Ik organiseer met een hechte groep vrienden onder
de naam MZR (Mannen Zonder Ruggengraat) al
een aantal jaren evenementen in de stad. Zo hebben
we evenementen georganiseerd in bijvoorbeeld de
oude Suikerunie en de Gym, een onafhankelijk
underground-podium in de Oosterstraat. Mijn jongensdroom om een eigen club te beginnen, kwam
daardoor weer naar boven. Daar zijn nu concrete
plannen voor.
‘Uiteindelijk kan ik mijn studie daarbij nog
gebruiken ook. Bijvoorbeeld om het gedrag van
bezoekers te meten, zoals in de marktonderzoeken
die ik heb gedaan. Maar misschien had ik achteraf
gezien beter hospitality management kunnen doen,
om echt de kneepjes van het vak te leren.
‘Ik mis nog wat praktijkervaring. Maar aan de
andere kant ben ik geen enorme horecatijger, dus ik
weet niet of ik zo’n studie wel leuk had gevonden.
Met de club komt het goed, ik heb genoeg contacten
in die wereld.’

‘Vroeger wilde ik altijd straaljagerpiloot worden.
Ik heb na de havo zelfs een vliegenierstest gedaan
bij KLM, maar dat werd ’m niet. Ik besloot dat de
management-kant sowieso beter bij mij zou passen
en volgde op het vwo het economie-profiel.
‘Mijn neef deed IBL en hij sprak er altijd lovend
over. Daardoor werd ik ook enthousiast. Vooral het
internationale trok me heel erg. Ik kreeg de kans
om in Berlijn te studeren en om stage te lopen bij
Canon in Barcelona. Dat was vooral meelopen en
ervaren hoe het was om veertig uur in de week te
werken. De afstudeerstage die ik nu doe is anders.
Bij Friesland Campina ben ik onafhankelijk onderzoeker en kijk ik naar de mogelijkheden voor het
bedrijf op de Iraanse zuivelmarkt. Heel interessant,
en het zou een mooie kans zijn als ik hier een tijdje
zou mogen blijven. Zo niet, dan ga ik een master
doen in Amsterdam. Welke weet ik nog niet precies,
maar ik wil me graag verdiepen in bedrijfsreorganisaties. Uiteindelijk wil ik graag een eigen agentschap oprichten, waarbij ik mediator wordt tussen
verschillende bedrijven en culturen.
‘Op dit moment is het moeilijk om werk te vinden,
maar je hebt toch nooit meteen je droombaan.
Uiteindelijk zal het allemaal wel op z’n plek vallen.
In Amsterdam zijn er meer mogelijkheden, maar
ik vind het ook wel jammer dat alles zo op die
stad is gericht. Ook in het noorden kan nog zoveel
gebeuren. Misschien keer ik daar uiteindelijk ook
wel terug.’

‘Al van kleins af aan, dans ik ballet. Al snel merkte
ik dat ik meer uitdaging wilde en toen ik twaalf was
stelde de docent voor om de vooropleiding van de
dansacademie te proberen. Inmiddels zit ik in het
vierde jaar van de opleiding en speel ik de verwende
verloofde in de musicalproductie van de klokkenluider van Notre Dame.
‘Het liefst wil ik de musicalwereld in, of bijvoorbeeld achtergronddanseres worden bij The Voice of
Holland. De kans op werk is niet groot, dat weet ik.
Maar ik heb een enorme passie, ik wil niks anders
doen dan dans. De hele dag op kantoor zitten, is in
ieder geval niks voor mij.
‘Het blijft lastig. Als je eenmaal een klus hebt
gehad, moet je op zoek naar een nieuwe. Ook is
deze carrière wel voorbij als ik dertig ben. Toch
neem ik de gok. Misschien dat ik daarna iets kan
presenteren voor televisie. Het lijkt me mooi om
beroemd te worden. Of ik zoek werk als dansdocent.
‘In Amsterdam zijn er in ieder geval meer mogelijkheden. Bij audities zeggen ze zelfs: “Kom je uit
Groningen? Dan hoef je niet te komen.” Ik vind het
wel jammer om te moeten vertrekken, want mijn
vrienden en ouders wonen hier. Maar als ik echt iets
wil bereiken, moet ik het ervoor over hebben.’
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THE GOLDEN
PUSHUP #2
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 2).

Jezelf programmeren als een Terminator voor
succes. Dat was de afgelopen maand mijn streven
met behulp van mini-habits. Een term die Stephen
Guise introduceerde in Mini-habits: smaller habits,
bigger results (2013). Mijn focus lag op fitheid door
The Golden Pushup. Het idee achter de mini-habit
is dat je van je streven een gewoonte maakt. Een
routine is een reeks onbewuste acties die minimaal
gebruik maken van wils– en denkkracht. Wilskracht en denkkracht zijn schaars in het brein en
hersens gebruiken ze spaarzaam voor het managen
van bewuste handelingen. Het loont dus om
doelbewust routines op te bouwen.
Het kost minstens een paar dagen om een
gewoonte in te slijten, en maximaal een jaar (dat
hangt af van de routine die je wilt aanleren). Om
wils– en denkkracht te vermijden, moet je het
einddoel zo strippen dat er een simpele handeling
overblijft. Een gemakkelijke calculatie voor je
brein. Eén keer verplicht opdrukken per dag? Dat
kun je zelfs in bed doen.
De eerste ochtend dat ik aan mijn Golden Pushup
begon, eindigde in drie setjes van tien pushups.
Waarom? Geen idee, ik had er gewoon zin in. De
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tweede dag net zo. Automatisch schaalde ik mijn
verwachting op van één keer opdrukken tot een
kleine work-out. Dit bleek meteen een valkuil,
want op dag drie had ik het zo druk dat het idee
van een sessie van twintig minuten tegenzin
opwekte. Ik baalde hard. Het voelde als falen.
Ik wilde mini-habits afschrijven als het zoveelste
‘leuk geprobeerd, beetje jammer dat het onzin is’
zelfhulpboek. De fout lag echter bij mezelf. Mijn
mini-habit was tenslotte slechts één keer naar
de vloer gaan en omhoog. Het systeem werkte,
alleen had ik het in mijn hoofd in korte tijd veel te
gecompliceerd gemaakt. Leerles: houd het altijd zo
simpel en klein mogelijk.
Vanaf die dag doe ik trouw mijn pushup. Soms
worden het er vijftien, soms tien. Toch lijkt het
alsof ik het niet bij één kan houden. Eenmaal op
de grond is het zonde om de actie niet maximaal
te benutten. Sinds twee weken is het zelfs zover
dat ik, iedere keer dat het idee van opdrukken in
me opkomt, voor ik het weet al automatisch ergens
in de gang op mijn werk, op kantoor, of thuis op
de grond lig. The Golden Pushup is met succes
verweven in mijn routines. Ik denk er niet meer
over na.
Langzamerhand werd het me steeds duidelijker.
Mini-habits, het is te mooi om waar te zijn. Tijd
om de inzet te verhogen met een dagelijks quotum
van minimaal vijftig woorden schrijven. (Guise
zelf stelt het voor in zijn boek.) Ik wilde er eerst
tien doen, maar dat zijn er al minder dan in deze
zin. Vijftig is een laagdrempelig quotum dat je
zelfs in de bus, of tijdens het fietsen, op je telefoon
zou kunnen halen.
Na een week oogst ik met verbazing de vruchten
van deze nieuwe mini-habit in wording. De
routine bestaat uit: opstaan, laptop open, minimaal vijftig woorden tikken en weer door met
de dag. Het heeft tweemaal geresulteerd in een
schrijf-frenzy van vier pagina’s materiaal. Het is
net als bij het opdrukken een moeiteloze handeling aan het worden. Overenthousiasme blijft de
valkuil, meer willen doen dan het minimum.
Mijn conclusie na een maand is dat de theorie van
Stephen Guise een principe voorschotelt waarvan
de toepassingen oneindig lijken te zijn. Sinds ik
deze serie met studie-hacks ben begonnen, heb
ik geen beter systeem uitgeprobeerd. Het is een
handleiding om hetgeen je belangrijk vindt in je
leven te transformeren tot een dagelijks programma op het level van eten, slapen en douchen.
Aristoteles wist het in een simpele zin samen te
vatten: ‘Perfectie is geen handeling, maar een
gewoonte.’
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Meneer Van Straten

Op dagen als deze heb ik zin om mezelf
theatraal van een klif af te werpen. Of, bij
gebrek aan een klif - iets dat in Nederland nog
weleens voorkomt - van een flatgebouw of
viaduct. Als het maar hoog is en de kans op
overleven minuscuul. Natuurlijk doe ik dat niet.
Ik ben een kalende dertiger die zijn lot heeft
aanvaard.
Het moment dat het gebeurde kan ik mij
niet precies meer herinneren. Het moet op
een doodnormale, doordeweekse dag zijn
geweest. Ergens tussen mijn zevenentwintigste en dertigste levensjaar. Van het ene op
het andere moment veranderde ik van een
hippe, vrijgevochten student in een treurige
dertiger die was blijven steken in de tijd.
Mijn hoofd bloedt nog steeds. Ik voel hoe de
warme druppels over mijn gezicht glijden. Het
is tijd om hier weg te komen. Morgen - als
ik weer lesgeef - zal ik laten zien dat ik een

goede leraar ben. Ik zal vanavond vroeg gaan
slapen, eerst mijn wond verzorgen en mijn
tanden poetsen. Ik zal op tijd opstaan, mijn
lessen voorbereiden. Ik zal douchen, mezelf
scheren. Ik zal mijn nette pak aandoen. Mijn
stropdas in een Windsor-knoop strikken, mijn
Italiaanse leren schoenen poetsen. Ik zal autoriteit uitstralen. Mijn gezag laten gelden. En
vooral zal ik gepaste afstand tot de leerlingen
bewaren. Ik zal niks over mezelf vrijgeven, niet
eens mijn voornaam. Ik zal afstand bewaren,
totdat ik een wandelend mysterie word.
Afstand houden, van Lisa vooral.
‘Meneer Van Straaten, wat goed dat ik u zie.’
Ik probeer nog weg te duiken. Snel door de
draaideuren te verdwijnen, te verhinderen dat
ze me zo ziet. Het is al te laat. Het hoofd van
de school komt me met een irritant vrolijke
grijns tegemoet lopen.
‘Wat bijzonder dat u toch naar school bent
gekomen, na zo’n vreselijk ongeluk.’
Ik grijp naar mijn hoofdwond.
‘Ja, ziet u …’ Ik laat een verwachtingsvolle stilte
hangen. ‘Deze baan is belangrijk voor me,
daarom.’

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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HET LEENSTELSEL:
HOE (OVER)LEEFT DE
STUDENT ANNO 2015?
Kris Ekhart

In 2014 kwamen studenten in
opstand tegen het leenstelsel.
Studenten krégen geen geld
meer, ze moesten het lenen.
Studieschulden zouden gaan
oplopen tot wel 25.000 euro,
vreesden de studenten. Genoeg
reden voor klagen, maar is het
wel zo erg?
Torenhoge schulden, een aantasting van de
toegankelijkheid van het hoger onderwijs, leed
en ellende. Studenten waren in alle staten toen in
2014 duidelijk werd dat minister Jet Bussemaker
van Onderwijs de studiebeurs echt zou afschaffen
en er een leenstelsel voor in de plaats zou stellen.
Steen en been klaagden de studenten, maar het
ging dus toch door. En de studenten… Ze legden
zich erbij neer. Ze konden natuurlijk niet anders,
maar het is nog vreemder, ze lijken het nu allemaal
wel oké te vinden. ‘Lekker maximaal lenen’, klinkt
het, en ‘Ik leen al jaren maximaal bij, later zien we
wel verder.’ Maar hoe zit dat nou? Hoe houdt de
Groninger student zich financieel staande?

HANNAH VAN BUITEN (19)
EERSTEJAARS BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Vertel! Val je onder het oude of nieuwe stelsel, en hoe
financieer jij je studentenleven?
‘Ik val onder het nieuwe stelsel en krijg een bijdrage van mijn ouders. Van die bijdrage betaal ik
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m’n kamer en de zorgverzekering. Daarnaast werk
ik en leen ik extra bij.’
Wat voor bijbaantje heb je?
‘Ik werk in een restaurant in de binnenstad. En bij
Hulpstudent, ik maak schoon bij een lichamelijk
gehandicapte vrouw. Dat vergeet ik helaas nog wel
eens.’
Hoeveel leen je bij, als ik vragen mag?
‘250 euro per maand. Dat is wel genoeg, daar
kan ik lekker ruim van leven. Daarvan betaal
ik de contributie en rekeningen van Aegir en de
boodschappen en ik hou er mijn shopverslaving
mee in stand. Het meeste geld gaat eigenlijk op
aan eten en Aegir.’
Wat vind je ervan dat je onder het nieuwe stelsel
valt?
‘Ik vind het niet leuk dat ik geen stufi meer
krijg. Extra zuur is dat ik ben blijven zitten op de
middelbare school, anders had ik nog wel stufi
gekregen. Aan de andere kant is het goed te doen,
want de termijn voor het terugbetalen is lang en de
rente is laag.’

JOSIF BADALYANTS (20)
EERSTEJAARS FYSIOTHERAPIE
Hoi! Wat vind jij van het nieuwe leenstelsel, en val je
er zelf onder?
‘Ik val onder het oude stelsel. Ik ben twee jaar
geleden begonnen. Toen ben ik vroegtijdig gestopt
en ik heb dus maar één jaar verbruikt. Ik heb nu
nog drie jaar stufi over. Maar ik leen ook nog wat
bij.’
Wat betaal je allemaal van je stufi?
‘Mijn kamer, eten, studieboeken, en de vereniging.
Mijn moeder betaalt m’n studie.’
Je vertelde dat je bij leent, hoeveel is dat?
‘Maximaal, ik krijg dus 850 euro in de maand,
exclusief collegekrediet. 280 euro van dat bedrag
is nu nog stufi. Die 850 euro gaat vrijwel altijd

op. Afgelopen maand moest ik betalen voor
clubvormen bij Vindicat en ik kreeg de beer- en
eetrekening, redelijk veel allemaal, waarschijnlijk
meer dan ik normaal zal uitgeven.’
Hoe ben je van plan je laatste jaar te financieren
zonder stufi?
‘Dan leen ik de maximaal bij.’
Stel: je was geheel onder het nieuwe stelsel gevallen,
hoe had je dat gevonden?
‘Zuur, maar met het nieuwe stelsel hoef je procentueel minder terug te betalen, dus dat scheelt wel
weer heel erg. Als ik onder het nieuwe stelsel was
gevallen, was ik ook op kamers gegaan omdat de
reisafstand ver is. En trouwens ook omdat ik een
chille studententijd wil hebben, en daar draagt op
kamers wonen eigenlijk wel aan bij.’

JULIE VAN GEENHOVEN (19)
EERSTEJAARS RECHTEN
En hoe kijk jij tegen het leenstelsel aan?
‘Vooral de overgang tussen de stufi en het nieuwe
leenstelsel is slecht geregeld. Als ik net iets eerder
was geslaagd, had me dat veel geld gescheeld. Zo
eindigt een grote groep studenten met een hoge
studieschuld, al valt de mijne nog mee, gelukkig.’
Want hoe doe je dat? Onder welk stelsel val je?
‘Het nieuwe, maar ik woon nog thuis. Ik leen
dus niks bij. M’n ouders stoppen me wat geld
toe, waarmee ik bijvoorbeeld de rekeningen van
Albertus betaal. Over ongeveer twee weken ga ik
wel op kamers, en dan ga ik bij lenen. En mijn
ouders leveren een bijdrage om mijn kamer te
financieren.’
Ben je ook van plan een baantje te zoeken?
‘O, dat wil ik wel echt! Dat gaat namelijk enorm
veel schelen. Ik denk wel dat het veel tijd in beslag
zal nemen, zo naast mijn studie. Misschien dat ik
van de zomer veel aan het werk ga, dan bouw ik
een buffer op.’

LOCO
Luuk Steemers

GERARD FINEMAN (24)
BARMAN BIJ HET CvL
MAAKT APARTE KEUZES
‘Ik hou van techniek en natuurkunde: dingen die strakke
regels volgen. Maar zélf ben ik helemaal niet zo. Ik
doe graag dingen die ingaan tegen het keurslijf waarin
de meeste mensen leven. Zo stond ik op een mooie
zomerdag voor de Van DoorenVeste te vliegeren. Ook
draag ik aparte kleding zoals mijn zeemanspet en mijn
lange zwarte jas. Ik ken iemand die van geslacht wil
veranderen. Om die persoon te ondersteunen begon ik
hoge hakken te dragen en mijn nagels te lakken. Op een
vergadering van de CvL-tapcommissie, verscheen ik laatst
geheel als vrouw gekleed. Allemaal techneuten, maar
niemand had er moeite mee.’
29

28

lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Twee maanden geleden, toen ik iets te lang naar
24-kitchen had gekeken, heb ik spontaan aangeboden
het kerstdiner voor mijn familie te bereiden. Nu de
datum met rasse schreden nadert, breekt het zweet
me uit. Mijn kookkunsten gaan amper verder dan
een bak bami in de magnetron schuiven en er een ei
over bakken. Ik ben niet stressbestendig, heb niet eens
acht dezelfde borden of glazen en geen geld voor luxe
boodschappen. Bovendien eet de één geen vlees, de
ander geen vis, de derde alleen veganistisch. Ik wil mijn
familie heel graag een plezier doen, maar hoe? Loes
help!
Philip

Lieve Loes,
Mijn beste vriendin en ik gaan in de vakanties vaak
een paar dagen bij haar broer in Amsterdam logeren.
De laatste keer in de herfstvakantie was dat niet zo’n
succes omdat een paar dronken vrienden van hem ons
lastig vielen toen wij in bed lagen. Heel erg was het
niet, maar mijn vriendin ging echt helemaal door het
lint en daar werd haar broer razend over. Je snapt
het al: we zijn daar niet meer welkom. Ze zijn allebei
nogal koppig en praten niet meer tegen elkaar, terwijl
ze bijna dagelijks appten! Hoe zou jij dit oplossen?
Jeanet

Lieve Philip,
Een serieus kerstmaal in elkaar flansen is geen
eitje. Niets akeliger dan een kamer vol hongerige
gasten terwijl jij staat te zweten boven de uitgeprinte
receptjes en ingrediënten waarvan je het bestaan
niet eens kende. Met rode vlekken in je nek omdat
je kerstdiner in de soep dreigt te lopen. Ik zoek mijn
toevlucht op dat soort momenten tot liflafjes. Als
zo’n tapasje mislukt, is er geen man over boord.
En je kunt aan alle smaken en wensen tegemoet
komen. Maak de gerechtjes op tijd klaar, het liefst
een dag van te voren, zodat je ze op het moment
suprême alleen in de oven of magnetron hoeft te
zetten. Vraag je meest kapitaalkrachtige familielid of
ie voor de wijn zorgt zodat er geen vin de migraine
op tafel staat. En goede wijn pimpt een matig diner
op. Niemand die zich druk maakt over het servies
bij een kerstdiner op een studentenkamer. Gezellige
servetjes en kaarsen doen ook een hoop. Ik wens je
een hele smakelijke kerst.

Lieve Jeanet,
Het programma Het Familiediner komt direct op
mijn netvlies nu ik jouw brief lees. Mister zoetsappigheid Bert van Leeuwen die met de hulp van een
tv-kok en een ordinaire patserlimousine decennia
ruziënde families aan de dis probeert te krijgen.
Oftewel het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk
vormgeven en doorgeven, zo lees ik op website van
het EO-programma. Als het goedheiligman Bertje
lukt om oude familievetes op te lossen, dan draai jij
je hand er niet voor om om een broer en zus die twee
maanden in onmin leven weer bij elkaar te brengen.
Welke tijd is hier beter voor dan de donkere dagen
voor kerst? Je kunt hun ouders, familieleden of
vrienden in het complot betrekken. Volgens mij heb
je dan een uitgelezen recept voor een frisse start te
pakken. Heb je toch nog input nodig: op de website
van Het Familiediner kun je een gratis online
verzoeningscursus in vijf stappen doen. Ik wens je
een vredige kerst!
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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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TEN THINGS ALL
GRONINGEN
CYCLISTS KNOW
Michelle Ward

So you arrive in Groningen,
and one of the first things
everyone tells you to do is to
buy a bike. For some students
cycling might be a scary thing.
But once you have mastered the
art, you’ ll notice things every
student must relate to.

1 THE BUYING AND RIDING
The unforgettable moment you buy your first
bike. At first you have no idea what you’re looking
for, with different heights, brakes and handlebars
making things complicated. After a couple of
practice rides and possibly a crash or two, you
finally find a bike you can ride with ease.
2 THE TOUGH DECISION
How much should you spend on your lock? The
typical Dutch saying is to spend more on your
lock than on your bike, as bike theft is huge in
Groningen. However, you are not alone if you buy
the cheapest one and hope and pray that your iron
horse doesn’t get stolen.
3 THE HORROR DOMINO
You accidently knock over your bike and as a
6int

result the entire row of bikes fall over like
dominoes. You must choose whether to painstakingly untangle and pick up all bikes one by one
or run away and leave someone else to deal with
the mess you have created.

4 THE NO-COUNTDOWN LIGHTS
Sheer sadness: some city traffic lights don’t have
the countdown on the side, so you don’t have time
to prepare before the light turns green. You can’t
relax, as the light might change at any second.
Sometimes the traffic lights are a short, welcome
break from cycling so you can get your breath
back.
5 THE SLOW BICYCLE CHAT
When two or more people are all cycling alongside
each other they might have a conversation in the
cycling lane. Some of these lane chatters seem to
ride as slowly as possible, so you have to struggle
to pass them. You either ring your bell loudly or
stay patient until the cycle lane eventually widens
or one of the cyclists turns in another direction.
Annoyed? Don’t be, haven’t you ever been guilty
of the slow bicycle chat yourself?
6 THE EVER RINGING BELL
Some bells won’t stop. They are ringing every time
you go over a bump. On a cobblestone road it’s
ringing constantly and people give you strange
looks. On the other hand, it’s a great feeling when
you cycle onto a smooth road after you’ve been
cycling over the cobblestones for ages.
7 THE GREEN FOR ALL!
The Dutch are probably the only people in the
world that organise cycling chaos. There are

junctions at which queues of bikes are waiting
behind traffic lights from all four sides. The
magic moment is when all four lights turn green
at the same time. This results in a scary situation
almost like a competition of who is the bravest
cyclist who can pass by the lines of bikes without
crashing once they meet in the middle. For some
bizarre reason this chaos never ends with a bicycle
pile-up.

8 THE SECRET MOPED WISH
The envy you feel when you see moped users who
do not have to put in the hard effort of cycling and
they get to college faster than you and without the
red face. You reassure yourself that you are getting
more exercise and its healthier to cycle. So you feel
a bit better about yourself, but secretly you wish
you had a moped.
9 THE STOLEN ONE
The mini heart attack you have when you can’t
seem to find your bike among the masses and you
are convinced it has been stolen, even though it
was locked with two or more locks. It’s always a
relief when you eventually spot it. But you might
not be so lucky and it might have actually gotten
stolen.
10 THE BIKE FAREWELL
The heart-breaking moment you have to sell
your bike after your Erasmus semester comes to
an end. Even though you might sometimes have
dreaded cycling or had a few accidents, you would
have been lost without a bike in Groningen and
the experience wouldn’t be the same without it.
Now all that’s left to do is to get a bike at home to
remind you of your time spent in Groningen.

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

ISABEL OBRADOR-TORRES (20)
EXCHANGE PROGRAMME
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT
SPAIN,
12 TIMES THE SIZE OF
THE NETHERLANDS.

‘I study at the EAE Business School in Barcelona.
I’m in the third year. My preference was to go
to London to do my exchange programme. I
had been there before and I enjoyed it. Now I
no longer regret that I had to go to Groningen
instead. It’s a small city with many students from
various countries. It is very easy to find your way
here and to meet people.
‘I just finished the first exchange programme in
finance and accounting. I just started with the
Marketing programme which I have more affinity

Photo: Luuk Steemers

with. The teaching is way different from what I’m
used to. In Spain teachers explain the textbook.
Here you have to give a presentation in which you
have to explain what’s in a textbook yourself. I do
prefer that. It’s good for me. You learn to communicate better and my English has improved a lot.
‘After I finish my studies I’d like to go to the US
to gain some working experience, maybe for a
year and a half. One thing I’m sure of is that I
will eventually go back to the island where I come
from: Mallorca. I grew up in a small town in the
north called Sa Pobla. My father is a retired electrician, my mom is a hairdresser. I have two elder
brothers, the eldest is married with two children. I
love the life there. It’s so relaxed and people know
each other. When I just arrived here, I had some
trouble with my eyes. I decided to go to Mallorca
to be treated in a hospital. I went directly to the
ophthalmologist who knows me. In the Netherlands this would have taken much more time. I
would have had to see a general practitioner to be
referred to a specialist doctor.
‘I had to learn to ride a bike in Groningen. Now
I have grown very fond of cycling. I often go on
cycling trips with the people in the student house
where I live, the Diaconessenhuis in the south of
the city. I love the landscape, especially the wooded
area surrounding Hoornse Plas and Paterswoldse
Meer. When I came here, I dreaded the prospect of
cold, dark, nasty weather. But it is not half as bad
as I expected. The sun shines quite often and it is
not really cold! Hope it stays that way.’
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More and more students from
abroad are finding their way
to Hanze University and the
University of Groningen.
Yet there still seems to be
some distance between the
internationals and the
Dutchies. Even though speaking
English is not a challenge for
most Dutch students, language
still seems to play a large role in
the divide.

BRIDGING
THE GAP
Anne Floor Lanting

It is an awkward experience for a Dutch student:
standing in the midst of a group of students all
speaking a language you recognize, but do not
understand a word of. In this case the language
spoken is Portuguese and the students are Brazilians in Groningen. Since the Brazilian government
has been encouraging students to study abroad
by providing scholarships, many Brazilians are
seeking out universities overseas. Flávia Saldanha
(20), an international business student, is one of
them. She didn’t expect to find so many Brazilian
students in Groningen and sees two sides to this
coin. ‘On the one hand, I love having many people
to talk Portuguese to, especially when I’m feeling
homesick. Yet, on the other hand, I’m here to
learn new things and meet people from different
cultures and this won’t really happen if I only talk
to other Brazilians.’
Flávia’s group of friends here mostly consists of
international students. She doesn’t feel that the
Dutch students in her classes are very interested
in getting to know her. ‘They only talk amongst
themselves in their own groups and they work
together in these same groups. I don’t speak
Dutch, so I have no idea what they are talking
about and can’t join the conversation. I will only
approach them if I have a specific question.’
Alberto Llacua (27), a Peruvian PhD student in
medical sciences, thinks the gap is normal. ‘It’s
like that everywhere. In any country, international students are a separate group from the local
students. At first most of my friends over here
were also internationals, but I hope to change that
because I will be in Groningen for at least four
years.’
Most of Alberto’s colleagues are Dutch. Alberto
points out that they often start out a conversation
in English, but end up talking Dutch in about
five minutes. ‘I think this is quite rude’, he adds.
Manon Louboutin (20), a business and marketing
student from France, recognizes this pattern. Yet,
she admits that at her university in France, similar
situations occur with international students. ‘I
hope that through my experiences here, I will be
more aware of this behaviour and be more
considerate when I return to my home university.’
The international experience and her encounters
with Erasmus Student Network (ESN) Groningen
have inspired Manon. ESN is an interdisciplinary student association in Europe that supports
student exchange and offers international students
help to integrate, be it academic or social. Manon
was already familiar with ESN in France, but
after her encounters with the student association
here, she plans to become more active at the local
division of her hometown. Jannick Brusse (23), the
president of ESN Groningen, is very active in the

international scene of Groningen. He also believes
there is still a gap between internationals and the
Dutch students here. Jannick thinks language still
plays a big role in the low level of interaction, even
though most Dutch students are reasonably fluent
in English. ‘Somehow it’s still difficult for a group
of Dutch friends to let an international into their
group and speak English for entire evenings. But I
really think this is a missed opportunity.’
Jannick often hears international students express
the wish to get to know more Dutch students.
ESN tries to facilitate this. International as well as
Dutch students can participate in any of the ten
committees the organization boasts. Of the 60
committee members that are now active at ESN
Groningen, 32 are Dutch.
Both groups of students also interact through ESN
programs and events. ‘Dutch students also participate in our activities. They mainly take part in our
language exchange activities, like the intercambio
project and the language cafés’, Jannick explains.
The ESN president hopes Dutch student associations in Groningen will make an effort to
also reach out to international students. These
associations, which currently mostly have Dutch
members, could be a place for both groups to
meet. Three of these, Albertus, Vindicat and
Navigators, are open to change. Stijn van Rijn
(21), responsible for the external relations of
student association Navigators, thinks international students aren’t familiar with the Dutch
student culture in which student associations play
a reasonably big role. ‘This is probably why Dutch
associations don’t really appeal to internationals.’
Wieke Stolwijk (23), vice-president of Albertus,
thinks that Dutch, being the language of communication at most general student associations
in Groningen, is the reason that few international
students join. ‘Yet we have noticed that the international students that do become a member, learn
Dutch very quickly’, she adds. Quirijn de Geus
(22), secretary of Vindicat, agrees that language
forms the biggest barrier for the internationals.
‘Yet, we are open to internationals and have
addressed them in English during the introduction week’, she states. Both the vice-president of
Albertus and the president of ESN Groningen
see chances in working together to enhance the
integration between Dutch and international
students. For instance by organising events that
are interesting for both groups. ‘In cooperation
with Albertus, Dizkartes, Navigators and the
other international associations in Groningen,
we are planning an event in February at which
international students can visit all participating
student associations. It’s a start’, Jannick says, ‘but
there certainly must be more to come.’
5int

HAPPY
CHRISTMAS
IN HOLLAND
Boudewijn Otten
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Christmas is a happy time.
Foreign students who spend the
holiday season in Groningen
should keep that in mind when
they experience how the Dutch
act during Christmas time.
These folks do not regard the
feast as a celebration of peace,
to them it’s a constant struggle
to avoid domestic violence and
utter exhaustion.

1 CHRISTMAS EVE
Everywhere in the Christian universe, Christmas
starts on the evening of December 24. And, let’s
not deny it, there are still some old Dutch folks
that go to a good old mass or service on Christmas
eve. Over the last decades, however, almost every
Dutchman embraced atheism (with such eagerness
that all angels in heaven should be jealous). These
post-modern Dutchmen consider going to church
not-appropriate or, more precisely, an act of
ultimate hypocrisy. Thus, on Christmas eve most
Dutch people zealously wait for the luring sound
of church bells. That’s the moment they vigorously
dedicate themselves to complaining about those
depraved religious fanatics.
2 CHRISTMAS STRESS
Weeks before Christmas all magazines and TV
shows are littered with items on Christmas. What
to wear, what to do, what to eat, what to this,

what to that, and of course quite the opposite
of all such. The Dutch do not ignore this stupid
hustle and bustle, even though they should.
They try to follow recommendations they believe
their neighbours will act upon. Which is not
possible, of course, one of the reasons being that
the neighbours will try to follow their example
too. The stress caused by this and other festivity
preparations, has an official psychopathological
label: Christmas stress. How to cope with this, the
Dutch try to learn from magazines and TV shows
they believe their neighbours watch.

3 CHRISTMAS MORNING
In the early dawn of Christmas day you might see
women go bananas in the deserted streets of Groningen. These unlucky ones have forgotten to buy
some essential ingredient for the Christmas dishes.
As you probably have experienced with some
regret, Dutch cuisine exists of the holy trinity
potato, meat and vegetables (either mashed before
being served or mashed on the plate). However,
on one day every year Dutch home chefs try to
meet higher standards and this day happens to be
on Christmas day. Please, do take this ambition
seriously. Anything less than superb is not done.
Supermarkets try to cash in on this and put high
cuisine-like titles to their product lines. Delicieux,
excellent, superieur, exclusief, appétit (if you want to
look posh in Holland: use quasi French adjectives).
4 CHRISTMAS SCHEDULES
At noon most people are sick and tired of
Christmas. That’s because they have consumed
strange savoury pastry or some other food they
do not recognize at all. It also happens to be
the moment that some family members feel the
urge to give the lady of the house a little hand in
the kitchen. Unfortunately they cannot do this
without giving other visitors an accusatory look
or growl, especially those who tend to lose their
temper easily. The Dutch are very keen on scheduling, they know exactly whose turn it is to render
so-called spontaneous assistance. They also know
whose turn it actually was to host the gathering.
Woe to this year’s fiend who evaded his duty.
5 CHRISTMAS BEER
The rest of the day is filled with nearly fatal
boredom. A nice walk in the drizzle, during
which one severely nags about not having a White
Christmas. The sound of the vacuum cleaner

that is close at hand to remove the baubles that
have fallen out of the Christmas tree. Multiple
unsuccessful conciliatory talks (‘If you would not
have done like you always do…’). Some old-Dutch
family games you múst try ganzenbord (gooseplate)
once, (and you’ll never play again). Loads of sparkling appetizers (anything fancy, filthy and foreign
will do). Half of the company is grumpy because
beer is not considered to be a Christmas drink.
Bickering about whether or not watching the telly
completes this fairylike scene.

6 CHRISTMAS GOURMET
Scientific research reveals that in spite of all
efforts, all scheduling and all attempts to equal the
cuisine of star chefs, 87.9 percent of all Christmas
meals consist of something the Dutch label as
gourmet (French, remember?). This ‘snug and
cosy activity’ was invented in the seventies, when
a Dutch housewife in desperate agony threw all
ingredients on the table, screaming: ‘If you think
you’ d do a better job, just do it!’ Some do-it-yourself
addicted uncle built a fire on the table and gourmet
was born. Ever since that day the Dutch spoil
their Christmas afternoons with burning food in
too small pans on too low or too high little open
fires. It’s a tradition to flavour the gourmet dish
with too much alcohol (as a matter of fact: binge
drinking is an absolute necessity).
7 CHRISTMAS REPRISE
Next morning the surviving family members
wake up and realize the worst is yet to come. A
sadist ruler (his name went into oblivion) officially
proclaimed December 26 to be Second Christmas
day. A day on which Dutchmen go out and have
diner. 12.1 percent of them visit a restaurant
that has gourmet on the menu. The rest submit
themselves to steengrillen in an eatery. Steengrillen
is basically the same as gourmet, but instead of
burning food on uncontrollable little fires they do
so on mortally hot pavement stones.
8 CHRISTMAS CONCLUSION
On December 1 of this year, the breaking news on
national TV was that seventy percent of the Dutch
hate Christmas. The newsreader’s eyes showed
exactly the mix of disbelief, disappointment and
determination that can be seen in the faces of the
thirty percent Christmas fans that will turn next
year’s Christmas into another unforgettable, yet
inevitable, failure.
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