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Eén van die dingen waar je als nieuwe
docent aan moet wennen, is het buiten
werktijd tegenkomen van studenten.
Vermomd als kassameisje, pizzabezorger
of serveerster staan ze opeens voor je neus.
Voer je net een kinderachtige discussie met
je vriendin, zie je vanuit je ooghoeken twee
studenten koffiedrinken. Sta je bezweet in
de fitness te squatten, vang je via de spiegel
dezelfde blikken als tijdens les. Meestal zijn
deze buitenschoolse ontmoetingen dan ook
een beetje ongemakkelijk.
Het contact met studenten tijdens colleges
is absoluut één van de leukste aspecten
van mijn baan en dat het bestuur van de
studievereniging ons elke maand uitnodigt
om even langs te komen op de borrel is een
fijne secundaire arbeidsvoorwaarde.
Op zulke momenten ben ik voorbereid,
maar wanneer ik net uit het dompelbad
van Sauna Peize klim, heb ik minder
behoefte aan het oog in oog staan met een
student. Het zijn er ook zo veel. Waar je
normaal met een nieuwe baan een paar
collega’s wint, krijg je als hbo-docent gelijk
tweehonderd personen die je ‘van het werk’
kent.
Regelmatig kom ik ze tijdens het stappen
tegen. Deze week weer in de Warhol. ‘Hé
meneer! Wat doet u hier?’ Tja, ik gebruik
deze bar al tien jaar als toevluchtsoord
om te dansen wanneer de andere kroegen
sluiten. Wat doe jij hier? Terwijl ik faal iets
gevats te zeggen, besef ik dat mijn vijfde
biertje ook al weer een paar uur geleden
is genuttigd. Ik probeer me beleefd af te
wenden als ik de grote pupillen zie, de
knarsende kaken. Ik besef dat hij zich
waarschijnlijk een stuk ongemakkelijker
voelt dan ik. ‘Zal ik een glas water voor
je meenemen?’, vraag ik terwijl ik naar de
bar loop. Hij knikt. Als ik terugkom is hij
verdwenen.
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Built Environment. Het klinkt
moeilijk en er komt inderdaad
flink wat bij kijken. Maar je voelt
de vibe. In de Energy Barn gaan
eerstejaars los op 2400 hectare.

Meerstad is een flinke lap grond aan de oostkant
van de stad Groningen, ingeklemd tussen de A7 in
het zuiden en het Slochterdiep in het noorden. Het
gebied zal in de komende jaren veranderen in een
woonwijk. Er zijn de gebruikelijke tegenslagen en
vertragingen, maar het Meerstad-masterplan ligt
echt geen stof te vangen.
In week 3 van 2016 is dat echter eventjes volledig
vergeten. In de Energy Barn van de Hanzehogeschool buigen 150 eerstejaars Built Environment
zich over de 2400 hectare grond waarop ze Meerstad naar eigen smaak en inzicht mogen inrichten.
Docent Henk Haagsma ziet het gewemel tussen
de strobalen met voldoening aan. ‘Ik voel hier echt
een vibe. Lekker aan de bak met z’n allen. In hun
plan moeten ze laten zien hoe ze met eisen, wensen
en beperkingen rekening houden. Technische
eisen, natuurlijk, maar wijkontwikkeling moet ook
tegemoetkomen aan sociale, politieke, economische en andersoortige behoeften.’
Wie bouwt, moet zo’n beetje overal aan denken
en aan sommige dingen kun je niet ontkomen. In
het fictieve Meerstad liggen dorpen die moeten
worden ontzien. Het moet een groene wijk
worden, en als het even kan zelfvoorzienend.
Haagsma: ‘Het zou prachtig zijn als studenten een
wijk kunnen bedenken die géén stroom van het
net nodig heeft… Sorry… Jij hebt een vraag?’
De eerstejaars: ‘Een hoogspanningsmast, mogen
we die verplaatsen?’
Haagsma: ‘Euhh, dat lijkt me niet. Ik bedoel, het
worden er al snel meer dan één en wat je je dan

allemaal op je hals haalt. Ik weet niet, hoor.’
‘Niet, dus’, concludeert de student. ‘Oké!’. Hij
haast zich terug naar z’n groep, één van de vele
vijf- of zeskoppige teams.
‘Hoe doen we dat met het zelfreinigingsprincipe
van het meer?’, vraagt Roos van groep 1. ‘Je hebt
zuurstof nodig, kunnen we een watervalletje
aanbrengen?’
‘Ook leuk misschien voor de heikikker’, zegt
Michael, ‘dat was toch een eis?’
Er zijn heikikkers aangetroffen in het gebied, en
die hebben ook rechten. Groep 1 wil de heikikker
alle ruimte geven om te floreren. Dat zou het
gebied extra aantrekkelijk voor bewoners kunnen
maken.
Laura wil niet te lang bij het diertje stilstaan. Ze
heeft de grote lijnen van het groepsplan keurig
uitgezet en ze vindt het hoog tijd voor de nadere
invulling. Die waterval is nu even niet nodig. ‘Het
moeras is sowieso met het meer verbonden, dat is
waarschijnlijk genoeg zuivering. Grijs water?’
Mark na een kleine studie op z’n phone: ‘Hemelwateropvang… tonnen van… vierhonderd liter.
Hoeveel liter gaat er bij één keer doortrekken
doorheen.’
Roos: ‘Twee, drie…’
Michael: ‘Ben je gek? Veel meer, wel vijftien.’
Groep 2 bruist van de ideeën. Andrea: ‘In het
meer maken we veel meer oever.’ Op de schets
die voor haar op tafel ligt, is in het blauw van
het water een bruine figuur getekend: piertjes en
inhammetjes. ‘Mensen willen nu eenmaal graag
aan het water wonen. Zo kan het.’
Rosemarie: ‘De lintbebouwing handhaven we, dat
dorpse karakter moet je houden.’
Nog slimmer misschien is het idee om energie op
te wekken bij de A7. ‘Daar plaatsen we toch al
geluidsschermen’, zegt Tim. ‘Nou, als je die schuin
legt en bedekt met zonnepanelen. Schuin vang je
meer zon.’
Het tekentalent zit in groep 3. Lisanne heeft een
waar schilderijtje van Meerstad gemaakt, met een
nieuw centrum ín het meer, een eiland in de vorm
van een eikenblad. Jarich Jan wil geen bedrijven
in de nieuwe kern. ‘Die leggen we mooi tegen de
A7 aan.’
Ruben: ‘Dan doen we ons algenmeer ook daar, dat
is geen kijk in een woonwijk. Maar in dat centrum
moet wel een supermarkt, hoor. Die bruggetjes
zijn dus te klein.’

Foto: Luuk Steemers
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GIGA-STEUN VOOR
GEWEIGERDE HOMO
Jolien de Vries

Plotseling was Bas van der
Meer het gesprek van de dag.
Hij werd afgewezen door
het bedrijf waar hij stage
zou lopen. De reden? Hij
heeft een vriend. ‘Ik word
gediscrimineerd vanwege mijn
seksuele geaardheid. Voor zover
ik weet is dat een strafbaar feit
in Nederland.’

In augustus zocht de 25-jarige Bas van der Meer een
stageplaats voor zijn opleiding Small Business &
Retail Management. Het klikte met een bedrijf in
Drachten. ‘Na het tweede gesprek was ik euforisch’,
zegt de derdejaars van de Hanzehogeschool. ‘Ik
voelde me goed bij het bedrijf en bij de opdrachten
die ik zou mogen doen. Ik zag zelfs mogelijkheden
voor later. Je hoort wel dat sommige mensen een
baan overhouden aan hun stage, zo ver dacht ik al
vooruit.’
Het bedrijf waar hij solliciteerde, was uitgesproken
christelijk. ‘Op zondag hebben ze de ramen afgedekt zodat mensen niet naar binnen kunnen kijken’,
wist Bas. Hoewel hij zelf geen christen is, had hij
geen enkel probleem met het geloof van de mensen
op z’n stage-adres. ‘Dat zij christelijk zijn, accepteer
ik gewoon. Ik ben van leven en laten leven.’
Het stagebedrijf bleek hier anders over te denken.
Op woensdag 18 november stond de nietsvermoedende student op het punt om naar een les te gaan,
toen hij een mail van het stagebedrijf ontving op
zijn telefoon. Via zijn facebookprofiel was het bedrijf
erachter gekomen dat Bas een vriend had. Daarop
besloot de onderneming om hem niet aan te nemen.
Zijn homoseksualiteit was voor het bedrijf geen
probleem, maar dat hij een vriend had wel.

WAT WAS JE REACTIE TOEN JE DAT
LAS?
‘Puur ongeloof. Ik dacht: dit kan gewoon niet. Ik
stond op de parkeerplaats van de Hanzehogeschool
en moest naar het lokaal waar ik les had. Ik had
zoiets van: wat is hier gebeurd? Wat nu? Ik trilde

ervan. Toen ik het mijn klasgenoten vertelde, waren
ze allemaal verbaasd dat zoiets nog kan in deze tijd.
Ze vonden het discriminatie en in strijd met de
grondwet. Ze zeiden dingen waar ik nog helemaal
niet over na had gedacht. Langzaam kwam bij mij
het besef van wat er gebeurd was.’

DIE AVOND PLAATSTE JE HET HELE
VERHAAL OP FACEBOOK.
‘Dat was een weloverwogen beslissing. ’s Middags
had ik er met medestudenten over gepraat en zij
zeiden dat ik het op Facebook moest zetten. Zelf
had ik zoiets van: moet ik dat wel doen? Ik hoef
die aandacht niet per se. Toch ben ik erover gaan
nadenken. Aan mijn ouders heb ik het aan het
einde van de middag verteld. Zij wisten ook niet
zo goed wat ik ermee moest. Toen heb ik met m’n
zus gesproken, die heeft altijd goede tips. Ook zij
vond Facebook een goed idee. Uiteindelijk dacht ik:
oké, dan wil ik het doen. Maar ik zette met opzet
de naam van het bedrijf er niet bij, want dat vind ik
niet van belang. Met klasgenoten sprak ik af dat ze
het bericht zouden delen.’
Al snel werd het nieuws trending topic: landelijke
media schreven over de Friese student die vanwege
zijn geaardheid niet welkom was op zijn stageplaats.

HOE WAS DIE PLOTSELINGE
MEDIA-AANDACHT?
‘De eerste weken werd ik geleefd. Het was zo
ontzettend druk dat ik op een gegeven moment heb
besloten om niet meer op de media te reageren. Het
gewone leven gaat door. Anders blijf je bezig.’
HOE REAGEERDEN MENSEN OP JE
VERHAAL?
‘Ik heb bijna alleen maar positieve reacties gehad.
Wat ik heel leuk vond, was dat mensen door mijn
verhaal uit de kast kwamen. Dat was echt uniek.’
KREEG JE OOK NEGATIEVE REACTIES?

‘Er waren een paar mensen die zeiden dat ik moest
stoppen met waar ik mee bezig was omdat het in
strijd is met het geloof. Zo van: “Je kunt je nu nog
aansluiten bij God en Jezus.” Maar dat waren er
maar één of twee van de honderden. Ik heb veel
berichten gehad van christenen die zeiden dat ze
compleet achter me stonden. Ook van een dominee
die zei: “Wat hier gebeurt, dat kan gewoon niet.”’

Bas was blij dat z’n verhaal in het nieuws kwam,
maar naast media-aandacht wilde hij dat er ook
juridische consequenties zouden volgen. De student

vond dat zijn stagebedrijf een strafbaar feit pleegde
door hem op grond van zijn homoseksuele relatie
af te wijzen. Daarom besloot hij op vrijdag, twee
dagen na de gewraakte e-mail, aangifte te doen.

SCHROK DE POLITIE VAN WAT JE VERTELDE?
‘Ja, ze waren geschokt. Dit is niet iets wat ze iedere
dag meemaken. De politie moet natuurlijk objectief
zijn, maar het voelde wel alsof ze me steunden.’
WAT HOOP JE TE BEREIKEN?

‘Het allerbelangrijkste vind ik dat er een rechtszaak komt waarin hopelijk in mijn voordeel wordt
besloten dat de Nederlandse wetgeving boven de
bijbel staat. In dit geval gaat het om het christelijke
geloof, maar er zijn meer mensen die hun geloof
gebruiken om misdragingen te rechtvaardigen.’

HEB JE NOG CONTACT GEHAD MET
HET STAGEBEDRIJF?
‘Nee, ze hebben wel geprobeerd om contact met
mij te zoeken, maar dat vind ik niet nodig. In de
mail die zij me stuurden stond: “We hebben een
meningsverschil waar jij en wij elkaar niet verenigen
kunnen.” Voor mij heeft het daarom geen zin om
met hen te praten. Ze hebben ook voorgesteld om
de zaak te schikken, maar daar sta ik niet voor
open. Ik vind het belangrijk dat er een rechtszaak
komt en dat de rechter oordeelt.’
OM WAT VOOR SCHIKKING GING HET?

‘Ik weet niet precies wat ze me wilden voorstellen.
Ook weet ik niet of het om geld gaat, maar daar ga
ik in principe wel van uit. Daar gaat het mij alleen
totaal niet om.’

Naast de aangifte diende Bas een klacht in bij het
College van de Rechten van de Mens, een instituut
dat de naleving van mensenrechten in Nederland
bewaakt. In februari is de eerste zitting. Als het
college besluit dat er sprake is van discriminatie,
staat Bas sterker in een mogelijke rechtszaak. Tot
die tijd wacht hij of er van zijn aangifte een zaak
wordt gemaakt.

HOE KIJK JE TERUG OP DE AFGELOPEN
TIJD?
‘Ik ben erdoor gaan nadenken en ik vind dat ik nog
vrijer moet leven dan ik al deed. Gewoon laten zien
wie ik ben en waar ik voor sta. Ook in het dagelijks
leven meer vertrouwen hebben in het feit dat ik een
andere geaardheid heb. Dat is het inzicht dat ik
gekregen heb door die gigantische steun.’
9

STAGIAIRS
OP CURAÇAO
ZORGELIJK OF
ZORGELOOS?
Benjamin de Bruijn
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Het paradijselijke Curaçao
blijkt ook een mindere kant
te hebben voor studenten.
Benjamin de Bruijn, die
een paar maanden op het
Caribische eiland verbleef,
voelde Hanze-stagiairs en hun
begeleiders aan de tand. Steun
van je opleiding… Dat valt
aardig tegen. Vooral studenten
Facility Management staan er
soms best alleen voor.

Het uitzicht is prachtig vanaf de Handelskade in
Willemstad. Rechts worden de bekende gekleurde
gevels vanuit de hemel krachtig belicht door de zon.
Het is 34 graden. Links heeft de Holland-Amerika
Lijn, tegenwoordig een cruisemaatschappij, zojuist
zijn rijke passagiers afgezet. Nu ligt het immense
schip te rusten in de haven, vlak naast het Maritiem
Museum. Het is geen straf om een paar maanden
op Curaçao te vertoeven. Niet zo gek dus dat
jaarlijks tientallen Groningse stagiairs kiezen voor
een avontuur aan de andere kant van de oceaan.
Tijdens het eerste semester van dit studiejaar zitten
er veertien Hanze-studenten op Curaçao. Facility
Management-studente Lieke de Koe is één van die
veertien. Ze loopt stage bij het Maritiem Museum,
dat gemoedelijk en fris (de airconditioning doet zijn
werk) aanvoelt. ‘Het weer zit in ieder geval mee’,
knipoogt Lieke.

WORD MAAR ZELFSTANDIG!
‘Ik wilde naar de warmte en de opdracht sprak me
aan’, gaat Lieke verder. ‘Ik zoek uit hoe het museum
meer mensen kan trekken van de cruises.’ Eenmaal
op Curaçao blijkt een stage in het buitenland ook
een mindere kant te kennen. Je hoeft als student
Facility Management namelijk niet te rekenen
op veel steun van je opleiding. ‘Ze zeggen dat je
zelfstandig moet zijn, maar ik had wel wat meer
ondersteuning verwacht. Ik zit hier nu en moet
het maar uitzoeken. Er wordt niet op me gelet en
er wordt al helemaal niet gecontroleerd wat ik hier
doe.’ Lieke blijkt niet de enige. Meer studenten
geven aan dat ze weinig tot geen contact hebben

met hun docent-begeleiders in Nederland. Het is
te zien dat Leo Helms zich ergert als het over de
begeleiding van de opleiding gaat. Helms is de zogeheten bedrijfsbegeleider van Lieke. ‘De begeleiding
vanuit de opleiding is niks. Dat is waar ik het elke
keer weer over heb met Bureau Buitenlandstages. Ik
geef steeds aan dat ik van tevoren wil praten met de
docent die de stagiair begeleidt, zodat die mij in kan
lichten over wat voor vlees ik in de kuip heb.’

BUREAU BUITENLANDSTAGES

Een rol in de begeleiding hebben de mensen van
het Bureau Buitenlandstages (BBS) niet. Terwijl zij
juist een belangrijke connectie kunnen zijn tussen
het stagebedrijf en de opleiding, denkt Helms. ‘Dat
contact tussen BBS en de studie is gewoon slecht.
Daar zit een hiaat.’
Marius Bremmer is de geestelijk vader van BBS.
Hij richtte het bureau op om stageplaatsen in het
buitenland te regelen voor zijn studenten. Intussen
bemiddelt het bureau tussen achttien Hanze-opleidingen en stagebedrijven over de grens. ‘We
bemiddelen, de inhoudelijke begeleiding is een zaak
van de opleiding’, maakt Bremmer duidelijk.
‘Wel vragen we de docent-begeleiders waar we op
moeten letten als we bij hun studenten op bezoek
gaan’, legt Heinrich Naumann uit. Naumann, die
voor BBS werkt, is met Bremmer op Curaçao om
stagebedrijven te bezoeken. De sfeer komt ongedwongen over als Bremmer en Naumann na een
lange dag werken op een terras midden in Willemstad vertellen over het bureau.
Het bezoeken van alle stagebedrijven in het Caribisch gebied herhaalt zich ieder jaar om het contact
met het netwerk te onderhouden. Contact met de
docent-begeleiders van de Hanze is er vervolgens
nauwelijks. Naumann: ‘Dat zouden we wel graag
willen, maar daar is door de werkdruk geen tijd
voor. We bemiddelen jaarlijks vierhonderd stages.
Bovendien worden docent-begeleiders buiten ons
gezichtsveld toegewezen aan de studenten. Daar
gaan wij niet over. Zij maken onderling afspraken.’
‘Die afspraken verschillen per studie enorm’, vult
Bremmer aan. ‘Bij Fysiotherapie en Toegepaste
Psychologie heb je een aantal vaste begeleiders die
dat al jaren doen en er ook goed in zijn. Maar het
gebeurt ook dat opleidingen docenten toewijzen die
nog uren in te vullen hebben en daarom een student
moeten begeleiden.’

MOEIZAAM VANAF HET BEGIN

Lieke moest het, tot haar ongenoegen, doen met een
begeleidster die ze niet kende en ook niet aanwezig
was op de speciaal georganiseerde stagebijeenkomst.
‘In mijn geval was dat een ongelukkige start, dat
klopt’, erkent Mirjam Post, die is opgezadeld met
de begeleiding van Lieke en twee andere stagiairs
op Curaçao. Omdat Post vooral werkzaam is voor
NoorderRuimte, een kenniscentrum van de Hanze,
heeft ze weinig contact met de huidige generatie

studenten Facility Management. ‘Ik ben eigenlijk
een vreemde voor de studenten die ik begeleid.’ De
stage van Lieke zit er nu bijna op. In vijf maanden
skypete Post één keer een kwartier met Lieke. Vlak
voor vertrek volgt een tweede gesprek. Post: ‘Dat
mag je mij aanrekenen, maar daar voel ik me zeker
niet schuldig over. Dat is gewoon zoals het georganiseerd is. Wij krijgen tien uur voor een semester.
Er zou meer tijd vrij gemaakt moeten worden voor
begeleiding. Het kan wel op deze manier, maar dan
is de consequentie dat je weinig contact hebt.’

KWALITATIEVE STAGE?

De organisatie van de stage en de begeleiding die
daarbij hoort, is in handen van de zogeheten praktijkbureaus van de opleidingen. De medewerkers
van de praktijkbureaus moeten erop toezien dat de
kwaliteit van het stagetraject is gewaarborgd. ‘Daar
maken wij ons weleens zorgen over’, zegt Bremmer.
‘Na afloop van de stage enquêteren we de studenten.
Daaruit komt dat één op de vier niet tevreden is met
de begeleiding vanuit de opleiding.’
Hoewel BBS de uitslag van de vragenlijst jaarlijks in een verslag zet, zijn Gurbe Laninga en
Brenda Raatjes, die als stagecoördinatoren voor
het Praktijkbureau Facility Management werken,
verrast. ‘Het is raar dat BBS een enquête doet over
de begeleiding, terwijl zij daar buiten staan’, vindt
Laninga.
Raatjes bestrijdt dat de opleiding slecht op de
hoogte is van de situatie bij stagebedrijven op
Curaçao. ‘Wij krijgen een onderzoeksopdracht
en die wordt op kwaliteit beoordeeld. Daarnaast
moeten de studenten in het begin van hun stage een
opdracht doen waarin ze vertellen hoe het bedrijf
eruitziet.’
Die opdracht is volgens Lieke geen al te hoge horde.
In de kast van het Maritiem Museum liggen namelijk genoeg eerdere edities van dezelfde opdracht.
Helms geeft die uitwerkingen bewust door aan
zijn stagiair. ‘Doe er je voordeel mee, zegt hij dan’,
vertelt Lieke. ‘En ik vind dat hij daar wel gelijk in
heeft. Er zijn tien studenten geweest en tien keer
hebben ze dezelfde opdrachten gemaakt.’

RUIMTE VOOR VERBETERING

Voor docente Mirjam Post is het duidelijk dat er
ruimte is voor verbetering. Een permanente functie
op Curaçao zou de oplossing kunnen zijn. ‘Iemand
die het netwerk op hoog niveau onderhoudt en
studenten begeleidt. Maar je kunt studenten ook
heel intensief voorbereiden, zodat ze goed beslagen
ten ijs komen.’
Bremmer denkt juist dat OnStage, het digitale
volg- en registratiesysteem voor stages en afstudeeropdrachten dat de Hanzehogeschool onlangs
in gebruik nam, de oplossing van het probleem is.
‘Maar dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden
in begeleiding door de opleidingen, daar zijn wij het
natuurlijk helemaal mee eens.’
11
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LACHEN
GEBLAZEN
Teodor Lazarov

Foto's: Jasper Bolderdijk

Trippen op ballonnetjes lachgas komt steeds vaker voor in de
studentenpartyscene. Wat is dit voor middel? Is het legaal en kun
je het risicovrij gebruiken? Teo Lazarov ging op onderzoek uit.
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Lachgas wordt vaak op feesten verkocht in ballonnen. Je zet de ballon aan je lippen en begint in
en uit te ademen. Het effect wordt omschreven als
bijzonder. De trip duurt enkele minuten, heel kort
dus voor een geestverruimend middel. Bovendien is
lachgas (distikstofmonoxide, zeggen scheikundigen)
legaal verkrijgbaar. Apart, grappig en laagdrempelig. Maar is het onschuldig? Ik besloot het uit
te zoeken en zocht hulp bij het Trimbos Instituut,
Jellinek en Verslavingszorg Noord Nederland
(VNN).

EEN LICHTE BEVALLING

De chemische naam voor deze partydrug is dus distikstofmonoxide. Om het bij scheikunde te houden:
een verbinding van twee moleculen stikstof en één
zuurstof. N₂O is kleurloos, het irriteert niet en het
smaakt en geurt zoet. Humphry Davy vond het in
1776 uit en in haar lange bestaan is de substantie
uitgebreid getest in vele verschillende maatschappelijke kringen.
Hedendaagse studenten zijn niet de eersten die er
een kortstondig lolletje aan beleven. In de negentiende eeuw werd lachgas gewoon op kermissen
verkocht. Kunstenaars en uitvinders zoals James
Watt gebruikten het voor inspiratie.
Lachgas is ook populair in de medische sector. De
stof, mits goed gedoseerd, heeft een pijnstillend
effect. Tandartsen gebruiken lachgas in sommige
gevallen nog steeds als verdoving bij kleine
ingrepen. Volgens VNN en het Trimbos Instituut
kunnen vrouwen in Engeland tijdens de bevalling
tot op de dag van vandaag gebruik maken van
een mix van zuurstof en lachgas om de pijn te
verzachten. In operatiekamers gebruikt men een
combinatie van N₂O en andere middelen voor
kortstondige narcoses.
De horecasector is ook groot fan van distikstofmonoxide. N₂O is één van de weinige onschadelijke
gassen (en misschien zelfs het enige) die room
lekker luchtig kunnen opkloppen. Het gas lost goed
op in vetten en is daarmee het ideale drijfgas voor
slagroomspuiten. Vandaar dat lachgaspatronen in
het dagelijks leven makkelijk verkrijgbaar zijn en de
slagroomspuiten er in de Makro, Hanos en Sligro
pal naast staan.

ONDER DE LOEP

Wat gebeurt er nu eigenlijk met je op het moment
dat je zo’n ballonnetje met lachgas aan je lippen
14

zet? Vanuit medisch oogpunt heeft gas een directe
werking op je centrale zenuwstelsel: je brein en je
ruggengraat. Door in en uit te ademen vervang je
de zuurstof in je longen door N₂O. Hierdoor ontstaat er een kortdurend zuurstoftekort. Je kunt heel
kort buiten bewustzijn raken voordat de balloninhoud wegvliegt en je lichaam automatisch inademt.
Dit is ook waar de trip eindigt. Het gas verdwijnt
vrij snel uit je systeem en wat resteert is een simpele
filterklus voor je nieren.
Risico’s zijn er tot nu weinig bekend. Je kunt
omvallen door het bovengenoemde zuurstoftekort.
Zuurstoftekort kan hoofdpijn en misselijkheid
veroorzaken. Langdurig (dagelijks, maandenlang)
gebruik kan leiden tot een afname van vitamine
B12 in je lichaam. B12 zorgt onder andere voor
de neurologische ontwikkeling in je brein, en een
gebrek kan leiden tot impotentie en onvruchtbaarheid. Het laatste risico is wel een beetje eng: tijdens
verkoudheid kan de druk in je hoofd zo toenemen
dat je trommelvlies scheurt.

VERSLAVING

‘Lachgasverslaafden zien we niet bij VNN, hoewel
verslaving in theorie wel mogelijk is’, laat een
woordvoerder van de gezondheidsinstelling weten.
‘Wel zien we dat gebruik buiten het uitgaanscircuit
toeneemt bij grote festiviteiten als Bevrijdingsdag,
Koningsdag en festivals.’

LEGAAL OF ILLEGAAL?

De verkoop van lachgas is legaal. Logisch ook, want
hoe krijgen we anders dat mooie toefje slagroom op
ons toetje? Het gebruik als partydrug is wel tricky.
Het middel valt officieel onder de Geneesmiddelenwet en oneigenlijk gebruik is strafbaar. Met
andere woorden: lachgas in ballonnetjes verkopen
mag niet. Gebruiken wel? Ja, want alleen de verkoper is strafbaar. Welkom in Nederland.

PROEF OP DE SOM

‘Even een ballonnetje doen?’ Ik kijk mijn vriend
verbaasd aan. Hij is iemand wiens drugsspectrum
zich uitstrekt van een spontaan jointje tot een
incidentele ritalinepil. Met andere woorden: geen
doorgewinterde drugsgebruiker. ‘Lachgas’, zegt hij,
terwijl hij een slagroomspuit uit een kast tovert.
‘Best leuk!’ Onze avond krijgt een onverwachte
wending. De enthousiaste, hyperactieve gesprekken
komen tot een halt. Lekker op de bank uitgestrekt,

‘Kleuren vallen in duizend
stukjes uit elkaar,
geluid wordt emotie’
ballon in de hand, slagroomspuit in de aanslag
en lege patroonhulzen op de grond. Het is lachgas-time!
Het sissende geluid van het gas dat de ballon vult
klinkt onheilspellend. Mijn vriend verzekert me
dat dit compleet veilig is. ‘Ach, je moet het zo zien’,
zegt hij terwijl ik begin te blazen, de ballon aan de
lippen. ‘Je hersenen krijgen te weinig zuurstof en
daardoor wordt je lijp. Eigenlijk is het vergelijkbaar
met verdrinken.’ Ik probeer hem geschrokken aan
te kijken, maar dat stadium ben ik blijkbaar al
voorbij. Het lijkt alsof ik in een bodemloos gat val.
Nee, zweef. Als een waaier ontbindt de realiteit zich
voor mijn ogen. Kleuren vallen in duizend stukjes
uit elkaar. Geluid wordt emotie. Of lijkt dat maar
zo en is het wel geluid, maar dan beluisterd van
buiten de cocon waarin wij ons bevinden? Ben ik
in een universum waar alomvattende vrijheid de
boventoon voert? Ja.
Nee, toch niet. Met dezelfde snelheid waarmee ik
me in een bad van rust en kalmte liet onderdompelen, waan ik me weer op de bank, starend naar
een aansteker op de tafel. De muziek is net zo nietszeggend als daarvoor en de kleuren zijn normaal.
Alles tintelt. Ik ben er niet helemaal uit of ik het
nou wel of niet leuk vind. Nog maar eentje doen.
Twee uur later loop ik met een wattenhoofd naar
de wc. We hebben alle lachgaspatronen er doorheen
gejaagd. Best oké, verdrinkingsdood, hoor ik mezelf
concluderen tijdens het gekletter van mijn eigen pis.
‘Zullen we de Lachgaskoerier bellen voor meer?’
Nee, ik heb genoeg gehad. Maar wacht even, zei je
nou lachgaskoerier? Bestaat dat gewoon? ‘Jazeker!
Die kun je gewoon bellen.’ Dat is dan toch wel
weer grappig.

Alle feitelijke informatie is verstrekt door VNN,
Jellinek en Trimbos Instituut.
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VERDER STUDEREN MET EEN VSB BEURS

NIET TE
VOORZICHTIG
Tekst: Boudewijn Otten
Foto's: Pepijn van den Broeke (l)
en Rah Petherbridge (r)

In haar eentje de wereld over. Aniek
reist graag. Dat was een vette pre voor
de commissie die moest bepalen of ze
haar een buitenlandbeurs zouden
geven. En het was handig toen ze in
Amsterdam een dak boven haar hoofd
zocht. Nu mag de ex-student van
Minerva dromen vangen in OudZuid.
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Op woensdag 20 januari begint ze bij ontwerpbureau DreamCatch. Als grafisch ontwerper,
het vak waarvoor ze koos toen ze op Academie
Minerva zat. ‘Maar ik weet niet of ze me hadden
aangenomen als ik niet naar Barcelona was gegaan.
Ik denk het niet.’ In de Catalaanse hoofdstad
studeerde Aniek Schwarte (24) een half jaar aan
de Universitat Pompue Fabra. ‘Het was Barcelona
of Londen’, zegt ze, ‘Packaging Design & Strategy.
Het is hartstikke belangrijk, maar toch zijn er
nauwelijks opleidingen die aandacht besteden aan
het ontwerpen van verpakking. Ook op Minerva
niet, dat is gewoon slecht. Want het is natuurlijk
wel degelijk toegepaste kunst, onderdeel van de
wijze waarop we de wereld vormgeven.’ En vergeet
de commerciële factor niet: een goede verpakking
verkoopt. Maar over wat een goede verpakking is, is
het laatste woord niet snel gezegd. ‘Neem nou kleur,
een melkpak is altijd blauw, karnemelk rood, vla

geel en yoghurt groen. De klant is daarop ingesteld,
vaak zelfs bijna onbewust. Je kunt van die standaard
afwijken, maar daar kleven risico’s aan. Die moet je
goed inschatten, voordat je zo’n besluit neemt.’ Zo
eenvoudig is dat niet, want er zijn grote verschillen.
‘Iedere markt is anders. Spanjaarden associëren volle
melk met rood.’
Wat haar taken bij DreamCatch zullen worden,
weet Aniek niet precies. ‘Lopende projecten.
Junior-designer, klinkt goed, hè? Gewoon meedoen,
met een senior-designer en de art-director. Ik ga vol
aan de bak, veertig uur per week. Ze zien het zitten
en zijn niet bang voor het experiment. Het bedrijfsmotto is: create for the brave and the ambitious. Een
beetje stoer imago, robuust, niet te voorzichtig. Dat
past wel bij me. Ziggo, Remia, Struik, allemaal
recente nieuwe ontwerpen van DreamCatch. La
Place… heb je die nieuwe koffieverpakking gezien?
Mooi werk.’
In de reclames van nu voeren puur en natuur,
groen, eerlijk en eco de boventoon. ‘Natuurlijk
zijn er bedrijven die opportunistisch meeliften,
voor wie groen doen een commercieel dingetje is,
een verkooptactiek. Maar de meeste bedrijven zijn
oprecht met milieu bezig, daar ga ik tenminste van
uit. Dat is verreweg de vruchtbaarste houding, want
het ontwerp moet aansluiten op de boodschap die
het bedrijf met het product wil overbrengen.’
Anieks half jaar in Barcelona was niet mogelijk
geweest zonder een beurs van het VSB-fonds. Ze
kreeg zevenduizend euro. ‘Dat lijkt veel, maar bijna
vijfduizend ging zo door naar de universiteit, want
de opleiding was duur. Maar Londen was dubbel
zo duur geweest. Bovendien wilde ik graag Spaans
leren.’ De aanvraag voor de beurs was geen makkie.
‘Een cv met een uitgebreide motivatie, oké. Maar
je moet ook nog voor een commissie verschijnen.
Een hele ervaring, voor het eerst was ik op Zernike,
je zit te wachten op de gang, zenuwachtige andere
studenten, zélf nerveus. Ze vroegen wel echt door,
hoor. Mijn backpack-ervaring was een belangrijke
pre. In m’n uppie naar Azië. Ze wisten dus dat ik
me kon redden in een vreemde omgeving. Da’s
toch fijn als je geld steekt in een avontuur.’ Het
avontuur zit Aniek in het bloed, in haar geval het
reizen. Zelfs haar onderkomen in Amsterdam dankt
ze aan een reiservaring. ‘Dat geloof je toch niet? In
Vietnam ontmoette ik een Amerikaan die vastgoed
in Amsterdam heeft. We wisselden onze gegevens
uit, zo van serendipity en wie weet. Nou, ik had dus
iemand bij wie ik kon aankloppen. Zodoende. Niet
zomaar een flatje, maar een gedeelde verdieping in
Oud-Zuid.’

Studeer jij binnenkort af aan de Hanze en wil
je ook graag verder studeren of onderzoek doen
in het buitenland, net als Lies en Aniek? Vraag
dan een VSB-fonds Beurs aan. Dit is een gift van
maximaal € 10.000. Kijk voor meer informatie
en het aanvraagformulier op de website www.
vsbfonds.nl/beurzen. Aanvragen kan tot en met 1
maart. Voor vragen over de beurs kun je terecht
bij Babs Steeneken (b.steeneken@pl.hanze.nl).

GUILDHALL
GIRL

MET VRIENDEN VAN GUILDHALL,
I PRESUME.
‘Het heeft wel wat tijd gekost voordat ik mezelf als
Guildhall-student zag. Ik liep lang rond met het
idee dat ik daar een soort vergissing was, dat ze
er op een gegeven moment achter zouden komen
dat ik er niet thuishoorde. Die andere studenten
waren zó goed. Hoe dan ook denk je na vier jaar
Prins Claus dat je wel wat kunt, maar dan zit je dus
ineens tussen tientallen mensen die veel beter zijn
en misschien nóg wel harder werken dan jij.’
HALLO, JIJ ZAT DAAR TOCH OOK NIET
VOOR DE KAT Z’N VIOOL?
‘Daar heb jij weer gelijk in. De toelating is heavy. Je
moet een uur muziek instuderen. Nou, daar zit je
dan. Je hebt twintig minuten om te laten zien wat je
kunt. Bij het eerste de beste stuk vloog ik eruit. Een
complete black-out. Dit gaat ’m niet worden, dacht
ik, weg droom. Maar toen daalde een gevoel van
bevrijding op me neer. Ik moest een étude spelen,
net die étude die ik maar niet onder de knie kreeg.
Maar op de één of andere manier ging-ie opeens
geweldig. Pieken op het juiste moment, noem je dat.
Afijn, ik werd toegelaten, maar dat nam de twijfel
niet weg.
‘De peer-pressure is enorm. Je wilt niet onderdoen
voor je klasgenoten. Je wilt niet afgaan, je wilt je
docent niet teleurstellen, je wilt de mogelijkheden
die je krijgt niet onbenut laten. Dat je die mogelijkheden kríjgt, is al bijzonder. En die ambiance.
Guildhall maakt deel uit van het Barbican Centre,
de thuisbasis van The London Symphony Orchestra,
zomaar om de hoek. Het aanbod van klassieke
muziek is enorm, iedere avonden meerdere concerten en voorstellingen.
‘Toch, ik woonde er niet. Ik deelde een appartement
in Walthamstow, veertig minuten van deur tot deur.
Zone 3, nog enigszins betaalbaar voor Londense
begrippen. Kortom, het was dus niet één en al
muziek. Er zat ook een erg leuke pub in de buurt.
Weet je wat gek is? Die toeristische dingen doe je
eigenlijk alleen als er iemand op bezoek is. Nou,
daar had ik ook geen gebrek aan.’

The Barbican, dat wil nog weleens het
antwoord zijn op de vraag: wat vindt
u het lelijkste gebouw van Londen?
Maar het was ook het complex waar
Lies Braakman (25) twee jaar leefde
als in een muzikaal sprookje. Sinds
september is de pianiste terug op aarde.
Ze neemt de telefoon gewoon op.

‘Mijn vriend is jazz-drummer, die kan hier in
Amsterdam redelijk vaak naar sessies waar hij kan
laten zien wat hij kan, contact leggen en daar kan

dus wat uit voortvloeien. Dat ligt een tikje anders
voor een klassiek musicus. Aan een uitvoering gaan
dagen, weken, studeren vooraf. Ik ben helaas geen
freak of nature die direct van blad kan spelen. Maar
daar zijn er ook erg weinig van, hoor.’
‘Ik heb inmiddels zes leerlingen, dat is hartstikke
leuk. Het is zo’n beetje de basis voor alle musici. Er
is genoeg werk, want de ene na de andere muziekschool wordt gesloten. Dat is schandalig en heel,
heel treurig. De overheid ontneemt kinderen de
kans om in contact te komen met klassieke muziek.
Ik ging op mijn zesde naar de muziekschool,
gewoon in Coevorden. Na de eerste les zei ik dat ik
nooit iets anders wilde doen dan pianospelen.
‘Het mooie is dat ik op 29 januari weer in Coevorden ben voor een optreden. De Culturele Commissie Coevorden heeft me carte blanche gegeven
om een programma in elkaar te zetten. Van het
weekend was ik nog in Londen voor de repetities.’

MAAR JE MEEST BIJZONDERE ERVARING WAS VAST WÉL MUZIKAAL.
‘As a matter of fact, nee. We keken met de Guildhall Dutch, de Nederlandse studenten, in een pub
naar de voetbalwedstrijd Nederland-Spanje. Het
WK, je kent dat wel, oranje petten en sjaaltjes.
Een wonderwedstrijd, 5-1 voor Nederland. Toen
we naar huis gingen overal de duimen omhoog en
kreten van bewondering. We liepen daar rond als de
koninginnen van Londen.
‘Ja, ik ben Master of Music. Franse muziek van rond
1900 was al míjn muziek, anders ga je niet bij Paul
Roberts studeren. Fauré, Debussy, Ravel. De liefde
voor die muziek heeft meer diepte gekregen, onder
meer doordat ik de invloed van Liszt op die muziek
heb proberen te doorgronden.’
DUS DAAR WEET JE NU ALLES OVER?

‘Nou… het gekke is dat hoe meer je leert, hoe meer
je je realiseert dat je nog veel te leren hebt. Maar ik
ben vreselijk blij dat ik dit heb kunnen doen. En dat
zou veel moeizamer zijn geweest zonder de financiële steun van het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Maar nog meer dank ik de,
helaas voormalige, muziekschool van Coevorden.’
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EUROSONIC
NOORDERSLAG
2016
Aron de Jong
Foto's: Jasper Bolderdijk

De tweede week van januari was Groningen
weer het toneel van het jaarlijkse muziekfestival
Eurosonic Noorderslag. Vier dagen bands,
rondstruinende bezoekers en liters festivalbier.
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Springen op Duitse hiphop, crowdsurfen op de
rammende gitaar van John Coffey en zwijmelen
bij de zangeres van de band Pumarosa. Eurosonic
Noorderslag, de jaarlijkse 72-uursmuziekdouche,
het was genieten. Liefhebbers van snoeiharde
metal kwamen aan hun trekken, fans van Duitse
Schlagermusik ook, net als degenen die hun oren
wilden balsemen met alles wat zich tussen deze
tegenpolen bevindt. Drie dagen muziek, festivalgevoel en bier uit plastic.
Woensdag is het binnenkomertje. Hoewel? Een
overweldigende dosis Gronings talent knalt de
luidsprekers uit. De Academie voor Popcultuur
toont zijn ware gezicht als kraamkamer én hofleverancier van het festival. Vikings in Tibet en
Tied Laces maken indruk, en dat zijn nog maar
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twee van de acts uit de Friese kweekvijver.
Op donderdag ziet het zwart van de mensen
tijdens Open Air, de gratis concerten op de Grote
Markt. De serveersters van de Drie Gezusters
draaien overuren, kundig manoeuvreren ze hun
lijven langs de stoelen op het overvolle terras, de
dienbladen sierlijk in de lucht gestoken. Immense
rijen mensen troepen samen voor de kroegen
waar hun favoriete acts spelen. Misschien wel de
grootste rij staat voor Mutua Fides, waar de Britse
band VANT optreedt.
Bezoekers die geen zin hebben om te wachten,
komen niks te kort. Tijdens Eurosonic is de
binnenstad één en al podium. Blaasorkest Heavy
Hoempa struint over de Grote Markt met covers
van hardrock-nummers, bij het stadhuis heft

een vierkoppige Groningse band verscheidene
lofliederen op Groningen aan. The Common
Linnets doen ook mee, op het Grote Podium op
de Grote Markt. Na de zoete zang van de blonde
nachtegaal Ilse de Lange is het tijd voor rode
peper, zoals de Balkan-rockers Dubioza Kolektiv
en rapper Typhoon. De tent schudt heftig onder
de acts, zelfs de biertappen trillen mee. Typhoon
doet zijn naam eer aan, een razende storm striemt
de trommelvliezen alvorens neer te kletteren op
de keien, zelfs de Olle Grieze lijkt mee te deinen.
Groningen is als door een aardbeving getroffen.
Het Jagersonic krijgt onder het veelzeggende
motto Van SLAYER tot SCHLAGER van NEGER
naar JAGER de kelderbar in de VERA stampvol.
Peter Pan Speedrock laat de temperatuur in het

ondergrondse popportaal tot ongekende hoogte
stijgen, maar het illustere duo Frank & Mirella
weet daar nog enige graden aan toe te voegen.
Hun indrukwekkende oeuvre (Wat Ik Zou Willen,
De Verzonken Stad en (natuurlijk!) De Vissers van
San Juan) laat het publiek geen andere mogelijkheid dan uit volle borst mee te zingen. Opgezweept door het gedreven zangkunstenaarspaar
geven enige durfallen zich over aan crowdsurfing,
waarbij het lage plafond en het gekrakeel vlak
voor het podium absoluut geen obstakels vormen.
Crowdsurfen en moshpits op Schlagermuziek, het
kan allemaal.
Voor het publiek van John Coffey is crowdsurfing
nog niet heftig genoeg. Op handen gedragen
worden is oké, maar het publiek aan je voeten

hebben, is wat je noemt next level: crowdwalken
op de Grote Markt. Zelfs de artiesten staan ervan
te kijken, zo laten ze weten en tweeten.
De zaterdag is een beetje beladen, want het
afschaffen van de bierdouche is een meer dan
lokale trending topic. De onvrede wordt duidelijk
wanneer Giel Beelen zich op het podium waagt.
Een scherp gefluit en hevig boegeroep valt de
deejay die de afschaffing van de douche bepleite
ten deel. Als de uitgehoonde Beelen bekend
maakt dat hiphopformatie New Wave de winnaar
van de Popprijs is, wordt de sfeer er niet beter op.
Er valt een ongemakkelijke stilte, en als de rappers
hun optreden beginnen, loopt de zaal leeg.
Een tegenvaller, dus, één van weinige van het
festival dat uitblinkt door de goede balans tussen

grote artiesten en de wat kleinere acts. Kenny B
en Fresku in de Grote Zaal of de punkrock van
Iguana Death Cult in de Kleine, aan het enthousiasme van hun publiek is het niet af te meten.
Het einde van Noorderslag heeft iets sprookjesachtigs. Diep in de nacht roken de laatste mensen
op de buitenplaats hun sigaret, beveiligers vragen
hen vriendelijk om naar binnen te gaan. Het
opruimen kan elk moment beginnen. Langzaam
maar zeker lopen de laatste gasten de Oosterpoort uit, buiten wacht hen de begroeting van
een bescheiden sneeuwstorm. Hun laatste dans
is het schuifelen naar huis. In hun hoofd klinkt
nog de muziek van de voorbije dagen. Of is het
al het geluid van Eurosonic Noorderslag 2017,
toekomstmuziek?
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‘LATEN WE ZEGGEN,
IK BEN NIET
DE ENIGE’
Boudewijn Otten
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Foto: Luuk Steemers

‘Het moest op papier. Een boek kun je wegleggen,
maar het blijft aanwezig. Je moet moeite doen om
het te negeren. Wegkijken mag niet makkelijk
zijn.’ Mamma?, het stripverhaal van Iris de Groot,
handelt over een weinig beschreven fenomeen:
opgroeien in een gezin waarvan een ouder een
verstandelijke beperking heeft. In Mamma?
bestaat dat gezin uit twee personen, net als Iris’
eigen gezin, want de graphic novel is haar verhaal.
Een geschiedenis van pesten, verwaarlozing en
eenzaamheid. ‘Mensen zien het, mensen wéten
het, maar ze doen niets. Dat is geen kwade wil, of
zo. Er zijn zelfs mensen die er vreselijk mee in hun
maag zitten, iets willen doen, maar doodgewoon
niet weten wat. Dus kijken ze weg. Maar dat is
precies wat een verwaarloosd kind al z’n hele leven
ervaart. Met negeren bevestig je dat zo’n kind
niets van anderen te verwachten heeft. Het staat er
alleen voor.’

EEN AARDIGE BOTERHAM

Dat klinkt ernstig, en het is ook ernstig, maar
Mamma? is geen zielig verhaal. Integendeel, het
heeft zelfs iets lichtvoetigs. Net zoals de dertigjarige schrijfster zelf. ‘Het gaat heel goed met me’,
zegt ze monter. ‘M’n bedrijf loopt goed, ik heb een
leuk huis, een fijne vriend en mijn boek gaat als
een speer. Echt, boven verwachting.’
In december 2014 won Iris het Hendrik de
Vries Stipendium, een beurs voor talentvolle net
afgestudeerden van Academie Minerva. Na haar
opleiding Illustratie & Animatie kon Iris een
aardige boterham verdienen met het maken van
animatiefilms en het inspreken van voice-overs.
De zesduizend euro’s die dankzij het stipendium
haar kant opkwamen, waren genoeg om dat werk
even op een lager pitje te zetten waardoor ze zich
aan haar boek kon wijden. ‘Ik had dat idee, dus,
en een ietsjepietsje ervaring die ik had opgedaan
tijdens de lessen van Sam Peeters. Met de opzet
van het script erbij kon ik aan het werk.’

DE DRUKPERSEN LATEN ROLLEN

Iris de Groot maakte een
graphic novel over haar jeugd.
Een bijzondere jeugd, want
de moeder van de ex-student
van Academie Minerva heeft
een verstandelijke beperking.
Mamma!, een met licht penseel
geschilderde geschiedenis, geeft
stof tot nadenken.

Zesduizend euro is niet veel, want het op de markt
brengen van een boek loopt aardig in de papieren.
Maar Iris hield de kosten in de hand door alles zelf
te doen. ‘Het kwam eerlijk gezegd niet eens bij me
op om andere mensen in te schakelen. Dat ben ik
zo gewend.’
Wat heet? Als klein kind deed Iris zo goed en zo
kwaad als het ging het huishouden in de verwaarloosde flat waar ze met haar moeder woonde. ‘Best
lastig, ik wist niet eens waarvoor shampoo diende
en hoe ik m’n schoenen moest strikken.’
Begin december werden de eerste driehonderd
exemplaren van Mamma? gedrukt en het liep
eigenlijk meteen. Op 11 december zat ze bij
Jeroen Pauw aan de tv-tafel, de dag erop bij het
radioprogramma Spijkers met Koppen. Interviews,
radio, de krant, nog voor de kerst liet Iris de
noodzakelijke tweede druk van de persen rollen,
vijftienhonderd stuks. Ze was zo druk met het

reilen en zeilen van de uitgave, met de gesprekken
met belangstellende uitgevers en interviews dat
ze de tentoonstelling van haar boek in Centrum
Beeldende Kunst maar één keer bezocht. En dan
waren er nog de reacties van lezers. ‘Mensen uit
de zorg en het onderwijs. En ja, ook mensen met
vergelijkbare ervaringen. Laten we zeggen dat ik
niet de enige ben die in een vreemde thuissituatie
opgroeide.’

DE GEUR VAN KATTENPIS

Want het had erger gekund. Iris laat niet na te
benadrukken dat haar moeder haar niet mishandelde. ‘Ze is verstandelijk gehandicapt, maar niet
kwaadaardig. Lief, onschuldig.’ Iris heeft haar
halfzus en –broer ontmoet. ‘Die zijn twintig jaar
ouder. Ze lijken wel wat op me, datzelfde rossige
haar, bijvoorbeeld. Mijn vader was niet zo’n beste,
hij dronk en sloeg. Daar hebben die kinderen erg
van te lijden gehad. Merkwaardig genoeg was hun
moeder ook verstandelijk beperkt. Kennelijk zocht
mijn vader vrouwen die hij makkelijk onder de
duim kon houden.’
Tot haar tiende was haar thuissituatie voor Iris
normaal, ze wist niet anders. ‘Ik was meegaand
en optimistisch, nog steeds, trouwens. Maar ik
was ook ongewassen, ik stonk naar kattenpis en
droeg rare kleren. Daarmee werd ik gepest. Dat
vond ik natuurlijk erg, maar meer vanuit onbegrip:
waarom doen mensen elkaar zoveel nare dingen
aan?’
Pas toen Iris op de middelbare school zat, kwam
er iets van aandacht voor haar situatie. ‘Ik werd
depressief en angstig. Ik durfde niet meer naar
school. Spijbelen, me ziek melden. Toen kwam
er hulp, of althans iemand die af en toe kwam
praten. Maar wat daar het doel van was? Ik weet
het nog steeds niet. In ieder geval hielden die
bezoekjes op een gegeven moment op.’

OPEN EINDE

Ze raapte zichzelf weer bij elkaar: als een ander het
niet doet, moet je het zelf doen. Ze ging naar een
andere school, ze zorgde er zo goed en zo kwaad
als het ging voor dat haar kleren schoon waren, ze
deed haar best en na het atheneum koos ze voor
wat ze altijd gepassioneerd had gedaan: tekenen.
Een happy end, dus. Nou, corrigeert Iris: ‘Net als
in mijn boek: een open einde. Je weet niet wat de
toekomst brengt. De werkelijkheid kan je altijd
verrassen.’ Ze veert op. ‘Weet je wat de vreemdste
gebeurtenis was, de afgelopen maand? Ik kreeg een
mailtje van een leraar van die eerste middelbare
school. Hij schreef dat hij toentertijd heel bezorgd
was geweest en dat hij dat had gemeld. Door
hém hadden wij dus de hulpverlening op ons dak
gekregen. Toen dacht ik: joh, het was oneindig
veel effectiever geweest als je mij toen had laten
merken dat je met me begaan was. En veel makkelijker ook. Dat is de kern van mijn verhaal: niet
wegkijken, aub.’
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REGENBOGEN
EN EENHOORNS
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: de natuurlijke
dopaminerush.

gepland. Het addertje onder het gras? Maak dat
winnende lijstje maar eens. Mijn bevindingen van
een jaar lang experimenteren met deze tool hebben
me tot nu toe een tweetal conclusies opgeleverd:
plan ruim, wees lui.

PLAN RUIM

Wees gewaarschuwd, het lijstje is zeer confronterend en heeft een duistere kant. Zo ben ik
erachter gekomen dat ik nul besef van tijd heb en
bovendien te koppig ben om dat toe te geven. De
to-do-list straft meteen. Planning behaald? Dopaminerush. Niet gehaald? Geen dopaminerush én
teleurstelling met mogelijke faalangst. Het is een
tweesnijdend zwaard.
Zelfs na een jaar regelmatig op m’n bek te zijn
gegaan met mijn tijdsplanning, presteer ik het
soms nog steeds om taken veel te strak achter
elkaar te plannen. Ach, na het sporten kan ik best
een kwartier later alweer aan het werk zijn. Ja,
dat kan, maar het is me slechts één keer gelukt.
Fitnessmaatje te laat, ikzelf te laat, uitloop, een
leuk gesprek, en zo kan ik nog wel even doorgaan
en we hebben het hier over slechts één transitie
tussen taken.
Conclusie één: plan haalbaar, plan ruim, zeer
ruim. In de woorden van coach Tony Robbins: set
yourself up to win! (Amerikaanse zelfhulp uit de
jaren tachtig).

Psycho-biologisch gezien is de stof dopamine nauw
verbonden met de emotionele staat van winnen.
Je brein beloont je wanneer je iets passeert wat de
geest als een hindernis ziet. Bovendien werkt een
nieuw obstakel trotseren stimulerend, zodat je in
een staat van onoverwinnelijkheid terechtkomt.
Een dopaminerush is te forceren door substanties
als cocaïne, amfetamine en soortgelijke stoffen in
te nemen, ze oefenen invloed uit op de beloningscentra in je brein. Onderstaande hack maakt deze
kunstmatige middelen echter compleet overbodig.

WINNING!

Plat gezegd: winnen is verslavend. Dat is goed
nieuws! Ergens afhankelijk van zijn is één van de
beste motivators. Het is in mijn ogen de andere
kant van de routinemedaille. Daar waar gewoonte
niet afhankelijk is van motivatie, dwingt verslaving je in een routine door je drang naar iets te
versterken. Maar genoeg theorie. Tijd voor actie!
Sinds een jaar experimenteer ik met een hack
die deze kennis in zijn primitiefste vorm toepast.
Mits goed ingezet, zorgt het voor een regelmatige
toevoer van dopamine door een continue stimulering van de beloningscentra in je brein. Nee, ik
slik niet drie keer per dag ritalin en nee, ik heb
geen voorraadkast met kratten Thaise Red Bull
(in Thaise Red Bull zit amfetamine). Het geheime
wapen in kwestie is een stukje papier waarop een
lijstje staat van de dingen die ik op die dag moet
doen. Teleurgesteld? Wacht maar.

WEES LUI

KUNST

Het to-do-lijstje is zo perfect in zijn simpliciteit,
dat het een kunst is. Wanneer je eenmaal het
perfecte lijstje hebt, loop je de hele dag tussen
regenbogen en eenhoorns. Alles gaat precies
zoals verwacht, want je hebt het namelijk perfect
24
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Maak je lijstje de avond van tevoren, zodat je de
dag rustig start. Noteer maximaal twee grote
taken voor die dag. Alles valt en staat met deze
eindbazen, zij leveren de meeste punten op in de
game waarin je nu bent beland. Meer dan twee
grote taken levert mentaal en plantechnisch al
snel problemen op. Bovendien moeten er ook een
aantal hele kleine zaken op je lijstje staan. Zo klein
dat het uitvoeren niet langer dan vijf minuten
duurt. Bijvoorbeeld één vuilniszak wegbrengen,
twee borden afwassen, je moeder appen dat je
zaterdag al dan niet komt eten.
Dit zijn de energy boosts die je levenslijn voor
de dag aanvullen. Kleine overwinningen die een
grotere invloed op je gemoedstoestand hebben dan
je ooit zou verwachten. Het is hetzelfde dopamineprincipe op microniveau toegepast. Winnen is
tenslotte winnen.
Conclusie nummer twee: plan nooit meer dan
twee eindbazen in. Het moet eigenlijk zo zijn
dat je al bij het halen van één daarvan geslaagd
bent voor de dag. Zorg dus altijd voor genoeg
mini-overwinningskansen.

LiSsaV&
an
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Lisa

Zijn stoppelbaard schuurt ruw tegen m’n
wang. Ik voel zijn warme adem in m’n nek.
Ik voel hoe hij met z’n handen m’n polsen
vastgrijpt. Hoe hij hard wordt daar beneden,
hoe het opzwelt. Ik kreun en terwijl ik kreun,
realiseer ik me, dat ik echt kreun. Dat ik in m’n
eigen bed lig te kreunen, omdat ik droom over
meneer Van Straaten. Gatverdamme!
De monotone klanken van mijn wekker
dringen nu ook door de geluidsbarrière. Als
ik naast me kijk zie ik dat het al acht uur is.
KUT! Ik ren naar de douche en ruk mijn japon
uit. Mijn ochtendroutine van twee uur zal ik
vandaag moeten overslaan. Snel schiet ik in
mijn verwassen Blue Blood spijkerbroek, gooi
een simpel grijs shirt over mijn hoofd en prop
mijn voeten in een paar witte All Stars. Als ik
buiten kom, zie ik dat de wereld is veranderd
in een modderpoel. Het regent. De hele weg
naar school fiets ik als een bezetene. Met een
rood hoofd en onder de modderspatten kom
ik het lokaal binnen.

Meneer Van Straaten zit achter z’n bureau
met een geforceerd rechte rug. Hij heeft een
lichtgrijs pak aan en een gestreepte stropdas
om z’n nek. Op z’n bureau ligt een opengeslagen krant. Als ik binnenkom, geeft hij me
een kort knikje. Geen enkel blijk van herkenning. Zelfs de wond op z’n voorhoofd is al
haast niet zichtbaar meer. De les gaat voorbij,
zoals iedere andere les. Het is net alsof hij
zomaar een willekeurige docent is en ik een
willekeurige leerling. En misschien is dat ook
wel zo, heb ik het me allemaal in m’n hoofd
gehaald.
Na de les, wacht ik tot iedereen het lokaal
heeft verlaten en loop ik naar hem toe. Pas
wanneer ik naast hem sta, kijkt hij op van zijn
krant.
‘Nog even over gisteren’, begin ik weifelend.
Z’n blik blijft neutraal, alsof hij geen idee heeft
waar ik heen wil. Als ik weer wil beginnen met
praten, onderbreekt hij me.
‘Het lijkt me beter dat we dat vergeten, Lisa.’

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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LOCO
Luuk Steemers

NOUT GONS (22)
TWEEDEJAARS
COMMUNICATIE & MULTIMEDIA DESIGN
IS VIDEOGRAAF
‘Steeds vaker film ik overdag en monteer ik ’s nachts:
interviews, sfeerverslagen en aftermovies van feesten.
Mijn vader heeft een videobedrijf en schakelde vaak
een freelance-professional uit Nieuw-Zeeland in. Ik
mocht vaak meelopen. Zo ontstond de passie. Na mijn
eindexamen maakte ik een creatief reisverslag van mijn
backpackreis in Australië, Nieuw-Zeeland en Azië. Met
mijn spiegelreflex creëer ik mooie vage filmische achtergronden. De slider zorgt voor vloeiende bewegingen en
dynamische shots. Het liefst wil ik richting drama of
speelfilm. Een film-minor in Amerika staat bovenaan
mijn verlanglijstje.’
Benieuwd naar z'n video,s? Google ‘Nout Gons Vimeo’.
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Ik had weer allerlei goede voornemens voor het nieuwe
jaar, maar helaas: het ‘alleen gezond en biologisch eten’
sneuvelde al op 15 januari om drie uur ’s nachts tijdens
Eurosonic en ‘minder drinken’ enkele uren ervoor. Hoe
zorg ik ervoor dat ik me eens aan mijn beloften houdt?
Jasper
Lieve Jasper,
Zie het positief: om te beginnen heb je twee weken
gezond en biologisch gegeten én minder gedronken.
Als je dat na Eurosonic weer voortzet, ben je goed
bezig! Wees niet te streng voor jezelf, gedragsverandering heeft tijd nodig. Daarbij val je weleens terug
in je eigen valkuil, moet je jezelf af en toe bijsturen of
heb je er soms even helemaal genoeg van. Maar volhouden is uiteindelijk de enige manier om niet wéér
van je goede voornemens gebakken lucht te maken.
Ik hoor vaak dat de kans van slagen groter is als je
het bij één goed voornemen houdt, maar ik vind dat
onzin. Ieder goed voornemen moet je ondersteunen
met minder alcohol. Of beter, helemaal niet. Na
een paar biertjes is de motivatie om vol te houden
meestal ver te zoeken. Maar, laat je vooral niet
ontmoedigen. Als je het twee weken volhoudt, kun je
het ook twee maanden volhouden. Tel je zegeningen
en beloon jezelf voor je goede gedrag. Een maand
gezond eten is zeker een (biologisch) etentje met een
lekker wijntje (max twee) waard! En bedenk ook: er
is er maar één die je verneukt als je het niet volhoudt
en dat ben jezelf.

Lieve Loes,
Laat ik er maar niet omheen draaien: ik heb na een
wild nachtje Paradigm seks gehad met de vriendin van
1 van mijn beste vrienden. We waren onder invloed,
en ik denk niet dat het ooit gebeurd was als we nuchter
waren geweest. Sindsdien ontwijkt ze me als de pest,
dus ik heb haar niet kunnen vragen hoe het nu verder
moet. Moet ik het mijn vriend opbiechten? Of moet ik
toch eerst proberen haar erover te spreken? En wat als
zij het geheim wil houden en ik niet? Help!!
Xander
Beste Xander,
De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden.
Jij wilt niet dat er een leugen tussen jou en je beste
vriend staat. Iedere keer als je hem ziet, word je
geconfronteerd met je bedrog. Dat voelt niet goed.
Dus, met de billen bloot en opbiechten maar. Niet
echt een fijn scenario, want je vriend voelt zich
natuurlijk dubbel bedrogen door twee personen
die hem na aan het hart liggen. Uit ervaring weet
ik dat zulke geheimen eigenlijk altijd vroeg of laat
uitkomen. Dan voelt je vriend zich nog véél erger
bedrogen. Het positieve is dat jullie onder invloed
seks hebben gehad. Een soort banale verleiding door
drank en/of drugs. Verder lees ik niets over woeste
aantrekkingskracht of onstuitbare verliefdheid.
Hopelijk kun je je vriend overtuigen dat jij je er
ook heel belazerd onder voelt. Hopelijk denkt zijn
vriendin er net zo over. Ik zou in ieder geval mijn
beslissing niet van haar laten afhangen.
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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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FOR GAMERS,
BY GAMERS
Anne Floor Lanting

Don’t fit in with your study
association? Start your own
subsection. That’s what game
designer Kjell Neumann (23)
did when he found that
KIC, the study association
for students of the School
of Communication, Media
and IT, did not appeal to the
Game Design & Development
students. He founded Glitch.

A STUDY SECTION FOR GAMERS. WHY?

‘In 2014, the first year that Hanze University
offered the major Game Design & Development,
only two Game Design students signed up for
KIC. KIC as a whole was too focused on communication and this didn’t appeal to the Game
Design students. It is hard to change an existing
organisation, so last year three classmates and
I decided to create our own section. Reaching
gamers takes a different approach, we know how
to do this because we are gamers ourselves.’

WHAT IS GLITCH AIMING FOR?

‘To provide for gamers, by gamers. We organize
activities and social events that appeal to the
specific group of Game Design & Development
students, like LAN parties and board game
nights in café De Boom twice a month. Gamers
are a different kind of people, who are possibly
less outgoing than the average communication
student. That’s why we take a slightly different
approach than many other study associations, we
for instance choose quieter venues and organize
smaller scale events.’

WHAT OTHER THINGS DOES GLITCH
DO, APART FROM THE SOCIAL STUFF?
‘Our study section is divided into four pillars:
communication, education, entrepreneurship and
socializing. The socializing pillar organizes the fun
stuff and the communication pillar is responsible
for all communication with members. The educational pillar organizes tutorials, workshops and
feedback sessions, anything that helps students
with their assignments. The entrepreneurship
pillar relates more to the students’ future careers
and organizes conference visits and game studio
visits. For Game Design students, entertainment,
6int
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work and hobby are blended. Going to these conference and other networking events is not only
good for one’s career, it is also a lot of fun.’

WHAT IS THE MOST EXCITING EVENT
COMING UP THIS YEAR?
‘The Global Game Jam in Groningen, from 29
to 31 January. Teams of participants develop a
game on the spot, within 48 hours. The event
takes place in the same weekend at hundreds of
locations worldwide. Glitch is involved in the
organisation of the event in Groningen. This is
taking up a lot of our time, plenty of people are
involved and many students are excited about it.
The social aspect of the event is very important, it’s

a great opportunity to meet everyone in the local
game industry.’

WHY DO SO MANY INTERNATIONAL
STUDENTS JOIN GLITCH?
‘It’s not so much the appeal of Glitch. The
major Game Design and Development itself has
attracted many international students, I think
because the major focuses on applied games,
games designed for other purposes than pure
entertainment, for example educational games or
games to train skills. This is unique and attracts
an international audience. Once international
students choose Game Design, joining Glitch is
just something that follows.’

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

ELĪNA STAPKEVIČA (21)
ERASMUS PROGRAMME
INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL
LATVIA,
1.6 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I’m a country girl. My parents run a vegetable
farm in the village of Dviete near the Lithuanian
border. When I left the countryside to study
Tourism & Hospitality Business Management at
Turiba University in Riga, I expected a hard time.
That did not happen. I managed to adapt easily
to city life. So I decided to challenge myself once
again by doing an exchange programme abroad. I
arrived in Groningen in September.

Photo: Luuk Steemers

‘In the beginning I was so homesick I actually
regretted coming here. Everything felt strange: the
architecture, the weather, the language. But that
changed after a couple of weeks. The Dutch people
are so open, spontaneous and friendly. In the
street people notice that you are looking for something and ask if they can help. I really learned a
lot from the Dutch over the past few months. I’ve
become much more direct and outgoing. I guess
I’ll be popping out from the crowd when I’m back
in Riga.
‘My Erasmus programme ends in February.
Everything went really well. The programme is
very practical. The lecturers are amazing. You
learn lots of useful things. I would have liked to
prolong my stay in Groningen, but that’s impossible as I’m going to graduate next year. I’ll miss
Groningen and the many Dutch friends I cooked
Latvian dishes for. I will even miss the traffic jams
I ran into… on my bike.
‘Dutch people should really go to Latvia. The
architecture in Riga is amazing, the city has so
much history. If you love untouched nature, Latvia
is the place to be. It is bigger than the Netherlands
but it has less than two million inhabitants so
there’s lots of room. The hilly countryside and
the vast forests are just fantastic, especially when
covered in snow. I’m more of a summer person,
though. There are lovely beaches at the Baltic sea
near Riga.
‘Being on an exchange here helped me find what
I want in life. In Riga I always shared rooms with
others. In Groningen I had time to get to know
myself better, since I had an apartment of my own,
enjoying the privacy. I’m really looking forward to
the future. I will go anywhere as long as it’s in the
future. That’s is my motto. Don’t look back!’

7int

SIX DOWNSIDES
OF DUTCH
LIFE
Michelle Ward

4int

When you arrived in the
Netherlands everything seemed
amazing. New people, new
experiences and a new country
with so much to offer, like
stroopwafels and stunning
canals. After a few months
though, the rose-tinted glasses
come off and you begin to
reconsider whether you can
handle Dutch life.

Photo: Luuk Steemers

3 PRETENDING TO UNDERSTAND
DUTCH
Sometimes a friendly Dutch man or woman says
something to you that you know is a light-hearted
or funny joke, but you have no idea what. You
possibly show a widely accepted human response:
you laugh along or you smile and hope you’ll
get away with it. But you will not, the Dutch are
more than eager to show that they speak modern
languages. Don’t ever think it is impolite to ask
people to repeat themselves in English. They love
it.
4 PRETENDING TO SPEAK DUTCH
In order to avoid the feelings of guilt when
constantly asking someone to repeat something in
English (which you should nót, see 3), you succeed
in mastering a few simple Dutch phrases. That’s
asking for trouble. People will still struggle to
understand you as you mispronounce words and
forget that you have a strong, non-Dutch accent.
Sometimes you just have to admit defeat. But
don’t bother: the Dutch are very eager to show
their English skills and their friendly helpfulness.

1 THE WEATHER
Maybe you’re from sunnier climates. You have just
one rarely used coat or even none at all. Life in
the Netherlands is a shock to your system as you
struggle to understand how people can possibly
live in such a cold, wet and constantly changing
climate, which is gradually getting colder and
colder. You need to take hot water with you to
defrost your bike lock, or improvise with a cup
of tea or coffee if there is no kettle available.
Strangely enough, the Dutch are worried about
global warming.

5 LIFE OR DEATH STAIRS
It’s amazing how you never realised the difference
between stairs in different countries. In reality
it’s probably something you never thought about
before your exchange in the Netherlands. But
when you go home you will quickly realise how
much legroom you have and the stairs almost feel
wrong for not being steep. I mean, where is the
challenge of perfecting your balance? It almost
seems like it takes longer to climb the stairs at
home. Stairs at home just simply don’t have the
risky life or death moment that they have in the
Netherlands.

2 PEOPLE TUTTING AT YOU FOR
MAKING A CYCLING MISTAKE
You mistakenly think you are a cycling pro, a few
months’ practice in the Netherlands should be
enough, shouldn’t it? No! One cutting remark or
judgmental face expression is all it takes to remind
you that in reality you barely know anything
about cycling and you’ll never find it as easy as
the Dutchies, who have been doing it their whole
lives. They can ride their bikes blindfolded, you
are the one to respect that explicitly.

6 A SPECTACULAR FALL IN PUBLIC
If there’s one thing the Netherlands has taught
you, it’s how to handle a bike accident with style.
Of course you know that it is possible to literally
just fly off your bike at any moment, particularly
in very icy weather or snow. (The recent icy
weather proved this point). It is probably best
to just join in with the people laughing at you
and dust yourself off. Unless you are injured,
then maybe a trip to UCMG or Martini (the
Groningen hospitals) might be better.
5int

GOING THE EXTRA
MILE: NOT REALLY
FOR THE DUTCH?
Anne Floor Lanting

2int

Hanze Honours College offers
around fifty different honours
programmes for talented
students willing to go the
extra mile. There are honours
programmes in Dutch and in
English. These English-taught
honours programmes mainly
seem to attract international
students. Why do Dutch stay
away?

enjoying life. Most other cultures tend to focus
on achievement and being the best. Germans for
instance always push for the top grades, to remove
anything that is seen as a weakness.’ Yet, other
factors play a role too, Gemma adds. ‘It’s also
about simple percentages. At IBS the largest group
is German anyway. Hanze is popular for reasons
of proximity and the fact that IBS has a German
taught track. All of them can join Honours.’
It would be nice if more Dutch students would
participate in Honours Programmes, Gemma
thinks. She emphasizes that what students take
away from participating in an honours programme
is not just about the student’s cv. ‘It’s all about
the experiences, like connecting to likeminded
students from different cultural backgrounds.
It is a pity not to take this opportunity.’ She
thinks that when this is made clear to prospective
honours students, it would encourage more Dutch
students to apply. ‘I think it is important here
to make the distinction between cum laude and
honours, not all honours students will graduate
cum laude, it’s not about grades.’

QUITTING AFTER A YEAR

The eighteen schools of Hanze University offer
many different programmes that challenge
students outside the boundaries of their regular
bachelor programme. The International Business
School (IBS) offers three different kinds of
honours programmes, all taught in English. One
of these three is the Honours Talent Programme.
Since the programme started in 2010, 87 students
participated. Only fifteen of them were Dutch,
which is 17.2 percent. In comparison: 48 of the
students who are or were in the programme are
German, which is over fifty percent.

GERMAN DOMINANCE

Honours Programmes coordinator Gemma
Nijdam thinks the low participation of Dutch
students has to do with culture. ‘Dutch culture
is much more feminine and it encourages

The students taking part in the Honours Talent
programme of the International Business School
also seem to have other reasons for applying
for the programme. Tomislav Petrov (26)
from Macedonia talks enthusiastically about
his experiences during the programme and
emphasizes the opportunity it has given him to
develop himself in the areas of his own choice.
‘I decided to apply because I wanted to develop
myself and discover what else is out there, apart
from the standard curriculum. I wanted to go
more into depth’, he explains. Stefan Nenov (25)
from Bulgaria, applied for similar reasons. Stefan
and Tomislav recognize the fact that few of their
fellow honours students are Dutch. Tomislav
thinks this can be connected to the fact that quite
a lot of Dutch students that start out studying
International Business and Management quit after
the first year. ‘Dutch students have a different
starting position when they begin their years in
higher education. They have more time to take it
easy and eventually choose the programme they
are actually going to graduate in. There is less
pressure on them.’ He emphasizes that Dutch
students are just as intelligent as students of any
other nationality. According to him, the difference
lies in the ambition of the students.

MENTALITY AND MOTIVATION

Stefan and Tomislav point out that when it comes
to being admitted to the honours programmes,
nationality is not relevant. ‘In the first place,

it’s about the person and his mentality and
motivation’, Stefan explains. The two international
students stress the fact that there definitely are
some ambitious Dutch students in the Honours
Talent programme of the International Business
School. Michelle Haveman (20) for instance.
She applied because she wanted to get more out
of her studies and learn new things that students
normally do not learn in the International
Business and Management major. ‘In the honours
programme I found the challenge that I was
looking for’, Michelle says.

COMPROMISES ON QUALITY

When it comes to fields of study outside of
International Business, Michelle thinks that the
Hanze offers too few honours programmes that
are taught in English. In her case English was the
only option and in other cases Dutch is often the
only option. Michelle thinks it is important for
Dutch students to be fluent in English, and feels
English fluency should be expected particularly of
honours students. She also argues that all honours
programmes should be able to admit international
students. ‘For these reasons I think that all the
honours programmes at the Hanze should be in
English’, Michelle explains. Gemma agrees that all
honours students should be capable of following
education in English, yet she doesn’t think it is
necessarily better only to offer English taught
honours programmes. ‘This might not work for
some other subject fields where most students will
find a job in a Dutch organisation or company.’
Gemma adds that it might be difficult for some
lecturers to switch to teaching in English all of a
sudden. ‘The quality of a programme shouldn’t be
compromised just because the programme has to
be offered in another language.’

GLOBAL MARKET LEADERS

Jeroen Vochteloo (22), another Dutch student in
the Honours Talent Programme, likes that he was
given opportunities that he otherwise wouldn’t
have had. ‘An example is the conference about
circular economy that I have organized. And I
got the chance to become co-author of a chapter
in a book on multinational management and
Asia’s global market leaders. It will be published
this year.’ He sees the added value of Englishtaught programmes, but only when international
students are actually enrolled in the programme.
‘Otherwise you end up with a programme in
which all participants are Dutch students forced
to speak English. This makes no sense and has
a different effect than when you have to speak
English because that’s the only language all
participants speak.’
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