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BIJ DE LES

DAVEY
HALFNEGEN COLLEGE

Mijn eerste fulltimebaan betrad ik met een
fikse jetlag. Bonkende koppijn, das te strak,
ogen op half zeven. Zou dit voortaan mijn
leven zijn?
Ik was ze weleens tegengekomen na het
stappen, de cafeïnedrinkers, hond uitlatend, autoraam krabbend en kinderen naar
crèche brengend. Maar hoe dat voor dag
en dauw opstaan zou voelen, kon ik mij als
student niet voorstellen. Mijn biologische
klok liep van noen tot een uur of vier ’s
nachts. Na een paar jaar werken kan ik
ondertussen het gevoel dat de wekker me
dagelijks bezorgt, wel omschrijven: als een
stuitend onrecht.
Eenmaal op Zernike heb ik het halfnegencollege wel geaccepteerd. Op een lelijke
manier heeft het z’n schoonheid. Er hangt
een gemoedelijke sfeer in de klas, alsof we
allemaal verbaasd zijn dat we er toch maar
weer mooi zitten. Blij dat niemand onder
lijn 15 is gefietst. Dampende koffie op tafel.
Versprekingen worden de docent makkelijk
vergeven. Of ze worden simpelweg niet
opgemerkt, tenslotte verschijnt er om de
zoveel tijd een wetenschappelijk artikel dat
claimt dat de hersenen van jongvolwassenen voor tienen nog op snooze staan.
Wie ook moeite heeft met ochtendcolleges is Roger van Boxtel. De NS-topman
lobbyt al een tijdje bij hogescholen voor een
latere begintijd van het onderwijs. Studenten moeten de spits uit. Mij had hij al
bij hallo, maar of studenten er uiteindelijk
blij mee zullen zijn, betwijfel ik. Tenslotte
begint het Hanze-rooster zo vroeg omdat
de hogeschool tien uren in een dag wil
plannen (dat levert vijfentwintig procent
meer capaciteit aan onderwijsruimtes op)
en niemand staat te springen om tot half
negen (’s avonds) te worden ingepland.
Halfnegen-colleges zullen dus nog wel
even blijven bestaan. Gelukkig vindt niet
iedereen ze vervelend. Vorige week ontdekte ik in mijn klas een studente die geen les
van mij had. ‘Ik had gehoord dat dit leuke
colleges zijn’, vertelde ze. ‘Hoe laat moest je
anders beginnen?’, vroeg ik verbaasd. ‘Half
één.’ Zonder het te weten gaf ze me genoeg
energie voor een heel blok voor zevenen uit
m’n nest rollen.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie & IT.
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CREATIEF
MET
KARTON
Boudewijn Otten

Industrieel Product Ontwerpen.
Ja, dat is een opleiding en wat voor
één... Eerstejaars beginnen meteen
met hogeschoolknutselen. Waarom
zijn de bananen krom? Nou, niet
om het doosje.
Sterk, buigzaam en milieuvriendelijk. Het vangt
klappen op en het isoleert. Kortom, karton is
ideaal verpakkingsmateriaal. Tof spul, maar wie
denkt ooit diep na over karton? Nou, Gertjan
Pathuis bijvoorbeeld, want hij verdient een goede
boterham met het maken van dozen op bestelling.
De man achter Dozenproducent.nl doet goede
zaken, want de onstuimige groei van webwinkelen
gaat gepaard met een explosie van de vraag naar
dozen in alle soorten en maten.
Op 4 oktober bekijkt Pathuis wat eerstejaars van
de opleiding Industrieel Product Ontwerpen
van de Hanzehogeschool hebben gebakken van
Ontwerpproject 1.1.A.
Maak iets voor onderweg, luidde de opdracht, en
dan van karton. Vier weken zijn ze er een dag
per week mee in de weer geweest, zegt docent
Rony Halma over het project dat niet voor niets
nummer 1.1.A draagt. ‘Dit is het begin van het
begin. Het is verrassend hoe ver studenten in zo’n
korte periode komen. Ze werken de complete
ontwerpcyclus af. Bedenken, maken, toetsen,
opnieuw denken, aanpassen en zo verder tot je
tevreden bent. Het gaat tig keer fout voor je dat
punt bereikt.’ Dat blijkt, in lokaal P.001 van
het P-gebouw slingeren niet meer herkenbare
onderdelen van jammerlijk gebroken eieren
van Columbus. Studenten zitten rondom hun
knutseltafels, teksten en tekeningen staan op de
whiteboards.
In het midden van de ruimte staat een wit-zwarte
Batavus met om het linkerhandvat een kartonnen
hoes. Het is een hob, een afkorting voor hands
on board. Volgens Groep 6 beschermt de hob de
handen van de fietser tegen weer en wind. Of
daar een markt voor is, valt te betwijfelen, maar
het is een prestatie dat de kartonnen want op één
bevestigingspunt rust en toch ruimte biedt aan
de bel, de rem, de versnelling en de bijbehorende
kabels. En dat allemaal door slim vouwen, snijden
en stansen.
Kartonnage is het mooist, het groenst en het

lucratiefst als er geen materiaal verloren gaat. De
Personal Travel Assistant van Groep 4 komt in dat
opzicht een heel eind, maar voor de doelgroep
blijven ze dicht bij huis: de student in de trein. De
PTA is een tablet-standaard, een bekerhouder en
een akoestische luidspreker in één. Een kwestie
van net even anders vouwen. Alle functies werken,
garanderen Lotte en Jorne, en na gebruik is de
PTA in een paar handomdraaien gewoon een
rechthoekig stuk karton dat je zo in je tas steekt.
Een banaan. Ja, die neem je ook mee. Angelina,
Lars en Robin tonen de foto’s van de barre tocht
die Groep 5 aflegde om een doosje voor een
banaan te maken. Waarom zijn de bananen krom?
Nou, niet om het doosje. Het resultaat van vier
weken finetunen is de Bananarang, die inderdaad
op een banaan lijkt. Robin maait het gras voor
de voeten van de critici weg: ‘En nu zeggen
jullie natuurlijk: hé, die bananendoos bestaat al.
Da’s waar, maar die is van plastic. Deze is veel
goedkoper en milieuvriendelijker.’ Vragen? Géén
vragen!
Groep 9 heeft een opvouwbare koffiehouder
gemaakt. Hij lijkt als twee druppels water op de
bekende plastic houder voor theeglazen. Waarom
zitten die rechthoekige uitsparingen erin, wil één
van de studenten weten: ‘Als je hem in dat karton
laat zitten, heb je een extra isolatielaag.’ Bernd en
Tjerk hebben even nodig voor een doeltreffend
antwoord. ‘Van die reststukjes kun je andere
toepassingen maken.’
Groep 9 kan de handen ineenslaan met Groep
14 die sterrenfiguren snijdt in vierkantjes. De Ice
Catcher beschermt de hand tegen druipend ijs.
Terry, Thijs en Alex bewijzen dat het werkt met
een meegenomen cornetto: de Ice Cather vangt
het rap smeltende ijs zonder mankeren op. ‘Het
werkt!’, roept het commerciële talent Alex, ‘wie
nu tweeduizend Ice Catchers aanschaft krijgt de
cornetto er gratis bij.’
Groep 13 en Groep 15 zijn de auto ingedoken
voor hun kartonproduct. Met de Sweeble maak je
een tafeltje aan het stuur waarmee het nuttigen
van een drive-in-maaltijd niet meer eindigt in
smeerboel. Groep 15 slaat toe met een ingenieus
kartonnen bakje voor de spulletjes die automobilisten vaak op de stoel van de bijrijder leggen en
binnen de kortste keren door de auto slingeren. De
bijrijderbox, die door een slim uitsteeksel niet van
z’n plaats is te krijgen, vindt ter plekke een geïnteresseerde klant. Maar Gertjan Pathuis twijfelt.
‘Ik zou er een koffertje van maken, dan kun je de
spullen ook nog meenemen.’

Foto: Luuk Steemers
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‘BIERTJES SMIJTEN
HEEFT GEEN ZIN,
IK KOP ZE TERUG’
Freek Niemeijer
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Foto: Ali Mousavi

Zijn nieuwe plaat is uit, maar
helemaal vlekkeloos is het
creatieve proces van Crane III
niet verlopen. Het jeugdige alter
ego Kraantje Pappie botste met
de volwassen man die achter
hem schuilgaat, Alex van der
Zouwen. De twee-eenheid
komt naar kantoor in een oude
stationwagen waarin is gerookt,
geneukt en gesnoven. Tijd voor
iets nieuws. Misschien wel
symbolisch voor zijn carrière.

HOE GAAT HET MET JE?

‘Nú gaat het wel weer goed. Ik kwam ontzettend
langzaam op gang bij het maken van de nieuwe
plaat. Kraantje Pappie is jong van geest, privé ben
ik serieuzer en volwassener geworden. Dat botste
en maakte het moeilijk een gezonde combinatie
van die twee te vinden. Maar de aanhouder wint.
Ik vond mijn mojo weer terug door de studio in te
duiken met de jongens van Nightwatch. Gewoon
ouderwets muziek maken. Toen de eerste tracks
er waren, begon het weer te lopen. Voor dit album
heb ik wel zestig demotracks gemaakt en aantal
daarvan waren écht slecht. Die krijgen jullie nooit
te horen.’ (lacht)

CRANE III, AFSLUITER VAN EEN DRIELUIK?
‘Artiesten waar ik vroeger veel naar luisterde
hadden altijd drie écht goede albums. Ludacris,
Busta Rhymes en Redman bijvoorbeeld. Ik durf
te wedden dat ik de hele wereld enthousiast kan
maken voor die albums. Zoiets wilde ik ook, drie

was al het plan toen ik tekende bij Noah’s Ark. Het
overkoepelende thema van de albums is gezelligheid. Bij Crane I hoor je vooral de gretigheid en de
schoonheidsfoutjes van een rapper die wil bewijzen
dat hij de beste is. Bij Crane II heb ik meer overlapping gezocht met popmuziek zonder dat het
cheesy zou worden. Sommigen vinden dat ik die
grens heb overschreden met de single Semi Bekend.
Terwijl die track juist als knipoog is bedoeld. Bij
dit derde album moest er wat te lachen zijn, maar
er zit een meer volwassen toon in.’

DUS ECHT GEEN CRANE XIV OVER
TWINTIG JAAR?
‘Nee. Maar ik ben zo wisselvallig als de tyfus, dus
zeg nooit nooit. Wat hierna komt, en of dit het
einde van Kraantje Pappie is, weet ik nog niet.’
OP 18 NOVEMBER BEGINT JE CLUBTOUR. ZIN IN?
‘Het wordt nóg grootser en spectaculairder dan de
vorige. Ik kijk uit naar de reactie van de fans. Ik
ga na de show altijd het publiek in. Daar kom je
de échte hardcore fans tegen. Mensen die beweren
dat ‘track 9’ van het tweede album hun favoriete
nummer is, ofzo.’
GEEN LAST VAN MENSEN DIE BIERTJES
NAAR JE HOOFD LANCEREN?
‘Nee, dat heeft bij Kraantje Pappie niet zoveel zin.
Gebeurt het tóch, dan kop ik ze wel terug. Ik heb
een behoorlijke live-reputatie opgebouwd. Bij ons
is het altijd een feestje.’
HET MOTTO VAN ‘EURO’S’ IS: JE
CENTEN NEEM JE NIET MEE JE KIST IN.
‘In zekere zin leef ik op die manier. Zo roekeloos
als ik vroeger was, ben ik niet meer. Alles kon,
álles mocht. Op een woensdagavond in de Ocean
41 wat flessen champagne bestellen. Nooit een
goed idee! Op het eind van zo’n avond hadden we
dan een rekening van tweeënhalf duizend euro.
Dat doe ik niet meer. Ik heb net een huis gekocht
en ben aan het kijken naar een nieuwe auto. In
deze bak is heel wat gerookt, geneukt en gesnoven.
Echt een gore bak.’
BEN JE VERSLAAFD AAN SUCCES EN JE
LIFESTYLE?
‘Nee, ik ben verslaafd aan dingen voor elkaar
krijgen. Het zit hem niet in de hoeveelheid likes,
boekingen of plays op Spotify. Dat zijn alleen maar

mooie bijkomstigheden. Het brengt geld in het
laatje, maar ik weet allang hoe ik van een halve
euro een hele kan maken.
‘Ik woon samen met mijn jeugdliefde. We hebben
een breuk gehad van tweeënhalf jaar. Ik wilde
met niemand rekening houden in die tijd. Van
niemand afhankelijk zijn. Ik was een lul. Met
hangende pootjes ben ik bij haar terug gekomen.
Ik heb moeten knokken om haar weer voor me te
winnen. Ze is superrealistisch en wist dat ik die
periode nodig had. Echt een topper. Nu ben ik
niet zo gevoelig meer voor afleiding.’

WAT VOOR AFLEIDING?

(Kraantje neemt een slok van zijn koffie)
‘Andere bitches.’

WAT MISTE JE VAN GRONINGEN
TIJDENS EXPEDITIE ROBINSON?
‘Alles. Van de kip in De Uurwerker en de gezelligheid in De Pintelier tot ’s nachts over een verlaten
Vismarkt lopen. Ik hou echt fúcking veel van
Groningen. Ik was in m’n kop nog bezig met de
plaat toen ik op dat eiland zat. De eerste vier keer
dat ze me vroegen heb ik vriendelijk bedankt. Ik
had naar mijn gevoel moeten luisteren en weer nee
moeten zeggen.’
LIEVER EEN MAAND ALLEEN OP EEN
EILAND, OF MET TIEN JAY JAY BOSKES?
‘Tien Jays! Zeker weten. Ik werk al jaren met hem
samen. Echt een bloedtopper.’
WAT BETEKENDE DE MINERVA ACADEMIE VOOR POPCULTUUR VOOR JE?
‘Zij hebben me veel begeleiding gegeven, maar ook
de ruimte om op mijn muil te gaan. Vooral Cor
Giesing en Janpier Brands hebben veel voor me
gedaan. Ze vroegen me waarom ik de dingen deed
zoals ik ze deed. Vervolgens vertelden ze wat de
consequenties zouden kunnen zijn. En verder is het
lekker om een hbo-papiertje te hebben als back-up.’
ALS JE IETS NIET LEUK VINDT, STOP JE
ER DAN MEE?
‘Klopt. Dit is dus het einde van dit interview. Haha,
nee hoor! Er is maar één ding dat ik fucking leuk
vind, terwijl ik er niet goed in ben: voetbal. Het
leven is een rit die je maar één keer kunt maken. Ik
vertik het om tijd te verspillen aan iets waarvan ik
eigenlijk al weet dat ik het niet tof vind.’
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Illustratie: Tsjisse Talsma

HELEMAAL
KLAAR
MET DE
BEMIDDELAAR
Chris Bakker

WAT DOEN BEMIDDELINGSBUREAUS?

Bemiddelingsbureaus mogen werkzaamheden
verrichten voor de verhuur van een woning.
Deze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld dat het
bureau het aanspreekpunt voor de woning wordt
en bezichtigingen en foto’s verzorgt. Verder kan
het bureau de huurovereenkomst opstellen en de
huurder controleren. Soms verzorgt het bureau
ook de financiële afwikkeling van de overeenkomst. De bemiddelaar mag de huurder geen
kosten in rekening brengen voor werkzaamheden
die hij verricht voor de verhuurder. Hier is al
sprake van als het bureau de woning op de eigen
website plaatst of presenteert in z’n winkel. Het
bureau mag in zo’n geval de bemiddelingskosten
alleen in rekening brengen bij de verhuurder, niet
bij de huurder.

Heb je een tussenpersoon
ingeschakeld om een kamer
te zoeken? Sinds 1 juli hoef je
daarvoor in de meeste gevallen
géén bemiddelingskosten meer
te betalen. De tussenpersoon
(bemiddelaar, makelaar of hoe ze
zich ook noemen) mag die kosten
vaak alleen maar in rekening
brengen bij de verhuurders.

WANNEER WEL BEMIDDELINGSKOSTEN?
Een bemiddelaar mag wel bemiddelingskosten
vragen aan de huurder als het bureau geen enkele
van de eerder genoemde of andere diensten heeft
verricht voor de verhuurder. In zo’n geval gaat
het bureau in dienst van de huurder op zoek naar
nieuw aanbod, bijvoorbeeld bij andere huurbemiddelingsbureaus, verhuurders of makelaars. Dit
wordt ook wel een zoekopdracht genoemd. Het
bureau gaat met je in gesprek om al je wensen in
kaart te brengen, en zoekt een woning die bij die
wensen past. Deze woning mag dus niet onder het
eigen aanbod van het bureau vallen.
WAT KOST DAT DAN?

Vaak zie je dat bemiddelaars eenmaal de maandelijkse huur vragen als vergoeding. Zelf betaalde
ik in 2015 duizend euro bemiddelingskosten
voor mijn woning aan de Hoendiepskade. Met
juridisch adviseur Martijn van Dalen van juridisch

adviesbureau Protega gingen we naar de rechter
om deze kosten aan te vechten. Het bemiddelingsbureau Move to Groningen kwam toen met
een urenspecificatie van de werkzaamheden die
ze voor ons hadden verricht. Het leidde tot een
schikking, waarbij Move to Groningen 180 euro
terugbetaalde. De voornaamste reden voor de
schikking was dat Move to Groningen bang was
dat de rechter zou oordelen dat duizend euro voor
een paar uur werk niet redelijk zou zijn.

VERBOD SINDS 1 JULI 2016

Het verbod gold al voor zelfstandige woonruimten, maar sinds 1 juli 2016 staat expliciet
in de wet dat het verbod voor het in rekening
brengen van bemiddelingskosten ook geldt voor
onzelfstandige woningen, oftewel kamers. Het
mooie is dat je ten onrechte betaalde bemiddelingskosten tot vijf jaar terug kunt terugvragen.
Het beste wat je kunt doen is de bemiddelaar een
brief sturen waarin je vraagt om de kosten terug te
betalen. Op juridischloket.nl staat een standaardbrief.

CONSTRUCTIES

De bemiddelingsbureaus wisselen regelmatig van
rechtspersoon. Dit maakt het lastig voor huurders
om de bemiddelingskosten terug te vorderen.
Laten we eens kijken naar bemiddelingsbureau
Move to Groningen. We hebben de gegevens van
dit bedrijf opgevraagd via de Kamer van Koophandel (KvK). Uit deze gegevens blijkt dat de
onderneming is ingeschreven op 1 februari 2015
en op 31 december van dat jaar werd ontbonden.
Eén van de directeuren was Kariem Abdulraowf
Abdulhamid. Inmiddels is hij werkzaam bij
Grunovastgoed, een bedrijf dat zich onder meer
bezighoudt met het begeleiden van huurders die
een woning zoeken. Op de site van het bedrijf is te
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lezen dat ze weten hoe ze de zaak juridisch moeten
inkleden. ‘Indien jij een nette kamer, studio, appartement, of misschien zelfs wel een groepshuis wilt,
kun je een zoekopdracht invullen. Wij gaan dan voor
jou op zoek naar een passende optie. Wij zullen dan
ook enkel en alleen jouw belangen behartigen als
huurder, en in opdracht van jou als woningzoekende
werken.”

MAXX VASTGOED

Een ander bekend bedrijf is Maxx vastgoed
Groningen. Dit bedrijf was van november 2006
tot en met april dit jaar actief als makelaar. Een
maand voor de uitschrijving van Maxx vastgoed
werd een nieuwe bv opgericht, Maxx Aanhuurmakelaars Groningen B.V. Dit bedrijf heeft op
de website ‘maxxhuren.nl’ zowel een aanbod van
kamers staan, als de mogelijkheid om als huurder
een zoekopdracht te formuleren. Martijn van
Dalen zegt hierover: ‘Maxx vastgoed geeft hier
een aanbod van woningen en de mogelijkheid
om een zoekopdracht te formuleren. Als een
woning die Maxx voor jou heeft gevonden via de
zoekopdracht in het aanbod staat, mogen er geen
bemiddelingskosten worden gevraagd. Het mag
wel als de gegevens van de verhuurder erbij staan,
maar daar is bij Maxx geen sprake van.’

OPGEHEVEN BUREAUS

In onze zoektocht komen we verder een aantal
opgeheven bureaus tegen. Het bedrijf Housing
Corner aan de Hoendiepskade, actief sinds 2011,
bestaat niet meer sinds januari 2016. Hetzelfde
geldt voor DNVM Beheermaatschappij B.V, dat
zetelde aan het Gedempte Zuiderdiep. De websites
van deze bedrijven zijn ook offline. Het lijkt er dus
sterk op dat er bureaus gestopt zijn in de aanloop
naar de nieuwe wetgeving.

JURIST OVER DE BEMIDDELAAR

Denise Zonnebeld is eigenaresse van juridisch
adviesbureau Frently en specialist op het gebied
van het huurrecht. Zonnebeld geeft aan dat er
een aantal strenge voorwaarden gelden voor een
makelaar en het in rekening brengen van bemiddelingskosten. De belangrijkste zijn:
1 De bemiddelaar mag niet zelf verhuurder zijn.
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2 De bemiddelaar mag niet tevens optreden voor
de verhuurder, in welke vorm dan ook.
3 De bemiddelaar mag niet zelf belang hebben bij
totstandkoming van de huurovereenkomst.
Zonnebeld: ‘In de praktijk is het heel moeilijk
voor de bemiddelaar om aan te tonen dat hij geen
belang heeft bij de huurovereenkomst. Vaak zie je
dat de bureaus op zoek zijn gegaan naar woningen
die in beheer zijn van familie of vrienden. Het
is aan de bemiddelaar om te bewijzen dat hij de
woning helemaal zelf heeft gevonden.’ Zonnebeld
schreef in 2014 een uitgebreid rapport waarin ze
diepgravend analyseert wanneer bemiddelingskosten wel of niet toegestaan zijn. Dit rapport is te
vinden op: frently.nl/bemiddelingskosten.pdf.

CONTANTE BETALING

Veel bemiddelingsbureaus laten huurders de
bemiddelingskosten contant betalen. Martijn
van Dalen raadt aan om altijd een bewijs te
vragen: ‘Een makelaar mag een huurder vragen
om contant te betalen. Maar als je geen betalingsbewijs meekrijgt, wordt het heel lastig om te
bewijzen dat je bemiddelingskosten hebt betaald.
Met als gevolg dat het later vaak zinloos is om de
kosten terug te vorderen.’

UITSPRAAK RECHTBANK

Waarom dan toch die rechtszaak tegen Move to
Groningen in 2016, terwijl de onderneming eind
2015 was ontbonden? En waarom leidde dat toch
tot een schikking in mijn geval? Dit komt door
een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Die uitspraak ging over een zaak waarbij
bemiddelingskosten waren betaald aan een bemiddelingsbureau. De bv van dat bureau werd opgeheven, en de mensen achter die bv richtten een
nieuwe rechtspersoon op. De rechtbank oordeelde
dat de nieuwe bv de bemiddelingskosten die aan
de oude bv waren betaald terug moest betalen.
(De uitspraak is te vinden op Rechtspraak.nl, met
zaaknummer ECLI:NL:RBMNE:2016:3415.)
Oftewel: als het bedrijf waaraan je bemiddelingskosten hebt betaald onder een nieuwe bv verder
is gegaan, kun je de bemiddelingskosten alsnog
terugvorderen.

HANDIGE SITES
•
•
•
•

Frently.nl
Protega.nl
Juridischloket.nl
Steunpuntbemiddelingskosten.nl

REACTIE MAXX VASTGOED
We hebben meerdere bureaus om een
reactie gevraagd, maar alleen Maxx
Vastgoed reageerde: ‘Maxx is een aanhuurmakelaar en vraagt geen vergoeding
van de huurder indien (1) de huurder zelf
een woning heeft gevonden of indien
(2) de huurder geen opdracht heeft
verstrekt.
De huurders hebben uit eigen beweging
aan Maxx een opdracht tot aanhuur
verstrekt. Na beoordeling van de huurwensen in combinatie met de persoonlijke omstandigheden, wordt de opdracht
door Maxx geaccepteerd. We wijzen de
kandidaat-huurder nadrukkelijk op de
gevolgen van deze overeenkomst als wij
een passende woning vinden die aan
de huurwensen voldoet. Hiermee is de
kandidaat-huurder onze opdrachtgever.
Maxx zal nadat een woning is gevonden,
deze bij de opdrachtgever (=kandidaat-huurder) onder de aandacht
brengen. Mocht de opdrachtgever de
woning willen bezichtigen dan zal
Maxx dit organiseren. Bij acceptatie
van de woning zal Maxx de belangen
van de huurder behartigen. Maxx zal de
opgemaakte huurovereenkomst samen
met de opdrachtgever doornemen en zal
er voor zorgen dat de gehuurde woning
beschikbaar komt voor de huurder.’

Advertenties
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BROUWER
BROUWER
Boudewijn Otten
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Foto: Pepijn van den Broeke

Onderwijs over ondernemen
op de Hanze. Voor Michiel
Brouwer leidde dat tot een
ommekeer, de geest was uit de
fles. Hij kapte met z’n opleiding
en begon brouwerij Donder.

Perle, Hersbrucker en Mittelfrüh, hop, dat mag
iedereen weten. En zoete mouten, daar hoeft hij
bij z’n Oktoberfest ook niet omheen te draaien. De
gist dan? Nou, dat is eigenlijk ook geen punt. ‘Je
mag het allemaal weten, het gaat uiteindelijk toch
om de combinatie’, zegt Michiel Brouwer (24),
‘water, graan, gist en hop. Het geheim van bier
zit hem in zaken als verhouding en temperatuur.
Het is geen hogere wiskunde, maar ik ben blij dat
ik Biologische en Medische Research heb gedaan.
Ik weet meer dan gemiddeld over de chemische
processen.’ Groningens jongste bierbrouwer is niet
louter geïnteresseerd in het gerstenat zelf. Ook
ondernemerschap trok hem. Niet voor niets begon
hij met de opleiding Small Business & Retail
Management op de Hanzehogeschool.
‘Niet afgemaakt’, zegt hij, ‘sorry.’

WORDEN WAT-IE AL WAS

Afgelopen jaar stak Michiel z’n voelsprieten uit.
‘Ik sloot me aan bij BusinessMatch Groningen,
ik kan wel zeggen: dé club voor ondernemende
studenten. Bij masterclasses en workshops leerde ik
ontzettend veel mensen kennen.’ Een jaar geleden
zat Michiel op een donderdagavond achter een

notitieblok na te denken over wat hij in z’n leven
wilde bereiken. ‘Toen ik dat blok in een hoek
gooide, viel mijn oog op m’n identiteitskaart en
het glas bier op tafel. Ineens was het kristalhelder.
Ik wilde niet langer wachten. Van m’n hobby m’n
beroep maken. Worden wat ik al was, een echte
Brouwer.’
Toen hij dat besluit nam was het inmiddels vrijdag
geworden, maar boven de eerste toekomstschetsen
stond donderdag. Donder, dat klinkt best bierig,
besloot hij. Stoer, krachtig, ambachtelijk, alles
waarmee de liefhebber speciaalbier associeert.
Donder, goede naam.
De afgelopen maanden draaide hij proef. Gewoon
in z’n appartement, waar de thuisbrouwerij de
helft van de ruimte in beslag neemt. Drie roestvrij stalen ketels, één van zestig liter en twee van
dertig. Goed spul van Braumeister. Michiel wist
precies welke spulletjes hij moest hebben. ‘In het
verleden heb ik metaalbewerking gedaan, een
beetje kunnen loodgieten is best prettig in de
brouwerij.’

SCHUIM OP DE MOND

De provincie Groningen telt dertien kleine brouwerijen, de stad alleen al acht. Donder moet zich
onderscheiden, specialer zijn dan andere speciaalbieren. ‘Stel je wilt een eigen bier schenken op je
feest. Wij brouwen het op maat. Dus niet alleen
een passend etiket, je mag echt meedenken over de
drank zelf. Het moet natuurlijk wel bier zijn, maar
je bepaalt zelf wat het moet worden. Als je er niet
uit komt kun je ons laten weten op welke bieren je
bier moet lijken. Het moet gek lopen als we ze niet
kennen. Het concept slaat goed aan, we krijgen
eigenlijk alleen maar positieve reacties.’ Michiel
heeft het over we, want hij heeft z’n jonge bedrijf
versterkt met Ruben Geerlings (afgestudeerd
Bouwkundige) en Tom Kral (student Bio-Informatica).
Op zondag 23 oktober staan Tom, Ruben en
Michiel in café De Boer met een tapmachine
waaruit vers Oktoberfest vloeit. Oktoberfest is het
bier dat Donder wil brouwen voor het Oktoberfest op 3, 4 en 5 november in het Stadspark in
Groningen. Vandaag komt een select gezelschap
proeven, de deelnemers aan Biertje voor Onderweg,
een fietstocht langs vijf Groningse stadsbrouwerijen. Biertje voor Onderweg begon als project van

de minor Event Management op de Hanzehogeschool. Docent Otto Lussenburg, hij veegt wat
schuim van z’n mond, weet niet precies meer welk
cijfer hij gaf aan de studenten die het evenement
organiseerden. ‘Een achtenhalf of een negen, in
die richting. Maar je snapt, als beoordelend docent
moest ik toen enige afstand houden. Ik kon me
met goed fatsoen niet in die beleving storten.’ Nu
wel. Toen Lussenburg hoorde dat Luc Willems,
Kimberley Hostmann en Celine Padding het
project zouden herhalen, legde hij meteen de
vereiste 25 euro neer om op brouwerijentocht te
gaan, mevrouw Lussenburg in z’n kielzog.
Vierdejaars Communicatie Celine: ‘Vijf brouwerijen langs met aansluitend feest in de Spieghel.
De eerste keer dat we het deden, waren we helemaal uitverkocht. Nu ging het iets lastiger, maar
met vijftig deelnemers hoor je ons niet klagen.
Het is het weer misschien. Of dat FC Groningen
vandaag thuis speelt.’

GEEN HAP, SLOK, WEG

Nu werkt hij er nog naast, maar over niet al te
lange tijd wil Michiel Brouwer leven van zijn brouwerij. Daarom moet hij groeien. Bijna had hij een
onderkomen voor brouwerij Donder gevonden,
maar die vlieger ging niet op. ‘Brouwerijen vallen
in Nederland onder de industrie. Daarom ben je
al snel op industrieterreinen aangewezen. Pech
voor ons, de locatie die we op het oog hadden
zat te dicht bij een verffabriek. Dat moet je niet
hebben.’ De zoektocht gaat door. ‘Uiteindelijk
zou ik het het mooiste vinden als we een brew
pub konden beginnen, een café waar je zicht hebt
op de brouwers en de installaties. Dat je je bier
bereid ziet worden en advies krijgt van tappers met
kennis van zaken. Ja, echte bierbarista’s, dat klinkt
wel goed.’
Het Oktoberfestbier van Donder gaat er goed
in. Maar het is geen hap, slok, weg. Nee, dit bier
verdient enige aandachtige seconden in de mond.
Bockbier is het niet, oordelen de bezoekers in
café De Boer, en ondanks de donkere kleur, ook
geen echte dubbel. Herfstig en notig, dat wel,
iemand spreekt van chocola. Verrassend licht in
de afdronk, laat een blonde dame weten. Michiel
Brouwer ziet het allemaal glimlachend aan. Hij
kijkt nu toch wel een beetje geheimzinnig. ‘Nee,
joh. Bier is bier.’
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SLACHTOFFER OF
ZEURPIET?
HOP, Irene Schoenmacker
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Studenten hebben nog nooit zoveel
klachten ingediend, blijkt uit een
rondgang langs universiteiten en
hogescholen. ‘Hoe onvriendelijker
je bent als instelling, hoe meer
klachten je krijgt.’

een daling: bij Avans kwamen dit jaar minder
beroepschriften binnen dan vorig jaar.
Stenden Hogeschool heeft een andere verklaring
voor de klachtentoename, in 2015 zelfs een
verdubbeling. ‘Wij maken de laatste jaren beter
duidelijk waar studenten met hun klacht terecht
kunnen’, zegt woordvoerder Peter Mulder die dat
als een goed teken ziet. ‘En vergeet niet dat er de
afgelopen jaren veel veranderde voor studenten’,
zegt hij. ‘Dat zie je in deze cijfers terug.’

SOCIAL-MEDIA-EFFECT

Studenten en onderwijsinstellingen kregen de
afgelopen jaren nogal wat voor hun kiezen. De
langstudeerboete werd ingevoerd en weer afgeschaft, studiekiezers moesten zich eerder aanmelden, het bindend studieadvies bleek verkeerd
te worden toegepast en ga zo maar door. Geen
wonder dat het aantal klachten de pan uit rees.
Het ene na het andere beroepschrift werd ingediend. Het leek wel alsof studenten de smaak te
pakken kregen. Ze claimden zelfs schadevergoedingen voor studievertraging. Hebben de klagende
studenten gelijk of slaan ze een beetje door? En
wat zeggen de cijfers eigenlijk?

WERKELIJK OVER DE SCHOENRAND

Als studenten het oneens zijn met een beslissing,
kunnen ze een beroepschrift indienen bij het
college van beroep voor de examens (CBE) of
bij het college van bestuur. Verreweg de meeste
klachten komen bij het CBE binnen en gaan
over het bindend studieadvies, tentamencijfers of
fraude. Het college van bestuur behandelt onder
meer de klachten over collegegeld en inschrijving.
Beide colleges moesten de laatste jaren flink aan
de bak. ‘Het loopt er werkelijk over de schoenrand
heen’, zei Willem Beijk in 2012, toen secretaris van
het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
(CBHO), waar studenten naartoe kunnen stappen
als ze bot vangen op hun instelling.

HBO’S STEEDS MONDIGER

Uit een inventarisatie van het Hoger Onderwijs
Persbureau blijkt dat het aantal beroepschriften bij
de CBE’s nog steeds toeneemt. In 2015 werden bij
de twaalf geraadpleegde hogescholen ruim 3300
klachten ingediend. Dat is meer dan in 2012, het
jaar waarin de langstudeerboete een vloedgolf aan
klachten opleverde.
‘Studenten worden gewoon steeds mondiger’,
zegt woordvoerder Margot Custers van Avans
Hogeschool, waar het aantal klachten in een paar
jaar tijd bijna verdubbelde. Toch verwacht Custers

Ook in het wetenschappelijk onderwijs wordt meer
geklaagd. In 2013 kregen twaalf universiteiten
(de TU Eindhoven kon geen cijfers noemen) zo’n
1700 officiële klachten binnen. Het jaar erop steeg
dat tot ruim 1900 en in 2015 was de eindstand
tweeduizend stuks.
De stijging baart de Universiteit Maastricht af en
toe zorgen. ‘We zien de laatste jaren zelfs advertenties van bedrijfjes die studenten die het niet
eens zijn met hun bindend studieadvies juridisch
bijstaan’, zegt Hanneke van Mier, hoofd van de
examencommissie van psychologie.
Sociale media spelen volgens haar een belangrijke
rol. ‘Studenten zoeken elkaar op facebook om
hun ongenoegen te uiten. Daardoor roepen ze de
docent sneller ter verantwoording.’
Maastricht overwoog zelfs maatregelen om het
indienen van beroepschriften lastiger te maken.
‘Nu is het heel laagdrempelig, het kost studenten
niets. Als je wel een bedragje rekent, zou dat
misschien afschrikken’, zegt Van Mier over het
inmiddels gesneuvelde idee.

STABIEL DOOR STRENG BSA

In Rotterdam bleef het aantal beroepschriften de
afgelopen jaren vrij stabiel. Misschien komt dat
door de strenge normen die de Erasmus Universiteit hanteert, denkt Sabiha El Ghafour, secretaris
bij het CBE. ‘Studenten moeten in het eerste jaar
alle zestig punten halen. Hierdoor komt een negatief bindend studie-advies niet uit de lucht vallen.’
Wel had het aantal beroepschriften hoger kunnen
liggen. El Ghafour. ‘Onze examencommissies
steken een hoop tijd en energie in het praten met
studenten, ze vangen veel klachten op.’ Deze
preventieve aanpak werkt goed. ‘Studenten willen
eigenlijk gewoon graag hun verhaal kwijt. Dat
merk je bij zo’n hoorzitting: ze vinden het fijn dat
iemand luistert en hun zaak serieus bekijkt.’

HVA KLACHTENKAMPIOEN

De absolute klachtenkampioen van het hoger
onderwijs is de Hogeschool van Amsterdam, waar
maar liefst achthonderd beroepschriften binnenkwamen. Toch waren het er kort geleden nóg
meer. In 2011 dienden de HvA-studenten ruim
dertienhonderd beroepschriften in.
‘Wat waarschijnlijk helpt is dat medewerkers van
de juridische afdeling tegenwoordig voorlichting
geven’, zegt Willem Beijk, sinds 2015 voorzitter
van het CBE, die docenten en examencommissies

aanmoedigt om problemen met de student op te
lossen, zodat die geen klacht hoeft in te dienen.
‘Te vaak gebeurt dat pas tijdens het verplichte
schikkingsgesprek dat voorafgaat aan de behandeling van het beroepschrift. Je ziet dat docenten en
studenten er in veel gevallen best snel uitkomen.
Maar het beroepschrift telt dan al wel mee in de
statistieken.’
Van zo’n informeel gesprek komt het niet altijd.
Soms is er gewoon weinig tijd. ‘De bindende
studie-adviezen worden tussen 1 juli en 1 augustus
gegeven, als de caravans van docenten en medewerkers bij wijze van spreken al achter de auto
staan’, zegt Beijk. ‘Dan is de boodschap al snel:
niet mee eens? Stap maar naar het CBE.’

NIET BANG MEER

Heel goed dat studenten op hun strepen staan,
vinden de nationale studentenorganisaties. ‘Het
betekent dat studenten hun rechten kennen en
niet bang zijn voor hun universiteit of hogeschool’,
zegt Jarmo Berkhout van de Landelijke Studenten
Vakbond. Jan Sinnige van het Interstedelijk
Studenten Overleg juicht de assertiviteit ook toe.
‘Het is van groot belang dat studenten opkomen
voor hun rechten.’ Hij verwijst naar de recente
problemen met het bindend studieadvies: de
minister tikte ho-instellingen op de vingers over
het wegsturen van ouderejaars.

TE WÉINIG KLACHTEN!

Aan de ene kant zijn er zorgen over de vloedgolf
van klachten, aan de andere kant halen veel studenten hierdoor hun gelijk. Zijn het nu zeurpieten
of niet? De positie van oud-rechter en UvA-docent
Ben Olivier, die dit voorjaar afscheid nam als
voorzitter van het CBHO, is klip en klaar. ‘Te
veel klachten? Absoluut niet! Als je kijkt naar de
hoeveelheid onaangename beslissingen die universiteiten en hogescholen nemen, dienen studenten
juist veel te weinig klachten in.’
Onderwijsinstellingen gaan volgens Olivier steeds
onzorgvuldiger met hun studenten om. ‘Het is
bijvoorbeeld ongelooflijk hoe moeilijk het is om
universiteiten en hogescholen te bereiken. De
studentonvriendelijkheid neemt steeds meer toe.
En hoe onvriendelijker je bent als instelling, hoe
meer klachten je krijgt.’
Het is Olivier een doorn in het oog dat hogescholen en universiteiten hun eigen procedures
zo slecht volgen. ‘De wet is heel duidelijk: bij een
beroep moet de examencommissie in gesprek met
de student om te kijken of er geschikt kan worden.
Dat gebeurt heel vaak niet. Dat is hét voorbeeld
van hoe onvriendelijk instellingen vandaag de dag
zijn.’
Uiteindelijk is het misschien een geldkwestie,
denkt de oud-onderwijsrechter. ‘Wanneer er wordt
bezuinigd, gaat dat van de rechtsbescherming af.
Universiteiten en hogescholen zeggen: het draait
bij ons om onderwijs en onderzoek. Maar ze
vergeten dat rechtsbescherming van studenten en
medewerkers essentieel is voor hun organisatie.’
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Teodor Lazarov
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DE MEGA
HANZEMAG
BEZORGPIZZA
TEST
Welke pizzeria bezorgt de lekkerste pizza van
Groningen? Het proefteam van HanzeMag
bestelt vijftien Quattro Stagioni en oordeelt
streng doch rechtvaardig.
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Sommige slagvelden kennen geen winnaars.
De vloer en de tafels in het huis van de hoofdredacteur van HanzeMag liggen bezaaid met
pizzadozen. De geur van vlees, groenten en deeg
hangt als een muffe mist in de ruimte. We kijken
gespannen toe hoe onze enige vegetariër eindelijk
een hap neemt van een stuk pizza dat niet met
vlees is besmeurd. En, hoe smaakt-ie? ‘Wel prima.’
Vooraf riep de term Quattro Stagioni (Vier
Seizoenen) bij alle leden van de zestienkoppige
jury hetzelfde beeld op: een pizza verdeeld in
vier gelijke delen met op elke kwart een andere
topping, waarvan er één vegetarisch is. Een snelle
check op Wikipedia bevestigt dat deze verwachting juist is. Ook Google geeft afbeeldingen weer
van netjes in kwarten verdeelde meesterwerkjes.
Juist door dit veelzijdige karakter kozen we deze
pizza uit voor deze test. Een product met voor
ieder wat wils.
Het is vreemd dat van alle Italiaanse specialiteiten
die we bestellen er slechts één voldoet aan het
vierpartencriterium. De culinaire verrassing van
pizzeria Tuscano bestaat uit de vier seizoensdelen,
waarvan er één geen vlees bevat. De rest heeft kennelijk nog nooit gehoord van het indelingsprincipe
van de Quattro Stagioni. Sommige pizzabakkers
lijken lukraak wat ingrediënten op het deeg te
hebben gesmeten. Een ding is zeker: niet één pizza
is hetzelfde.
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ZEER BELANGRIJKE CRITERIA

Automatisch verkiezen we de pizza van Tuscano
op basis van de kwartenverdeling tot winnaar en
verlenen we vormgever Jean-Maxim de eer om
haar aan te breken. Als vegetariër heeft hij de hele
avond met een zak Wokkels in de hand moeten
toekijken hoe de ene na de andere dampende
pizza op de keukentafel met grof geweld in zestien
stukken werd gehakt. Nu is het eindelijk zijn
beurt.
Ik loop rond en pluk beoordelingsformulieren uit
alle hoeken en gaten van de woonkamer. A4’tjes
bezaaid met vettige vingerafdrukken en her en
der restjes saus. De zelfgemaakte tabel op het formulier bevat de criteria waarop de jury oordeelt:
smaak, crunch, topping, factor X en levertijd.
Zoals iedere kenner weet, dit zijn allemaal zeer
belangrijke aspecten voor een thuisbezorgpizza.
Wanneer het gaat om smaak let de jury op de
verhoudingen tussen zout, zuur, zoet, bitter en
umami, waaraan pittigheid een extra dimensie
mag geven.
Bij topping beoordelen we de hoeveelheid,
kwaliteit en verhouding van het beleg dat voor het
product is gebruikt.
Het onderdeel crunch is gereserveerd voor de
bodem. De grote vraag: is de bodem dun en
knapperig, zoals je dat van een Italiaanse pizza
mag verwachten?

ROET IN HET ETEN

Factor X staat voor de persoonlijke beleving van
het jurylid tijdens de eetervaring.
Last maar zeker not least: de levertijd. Want hoe
lekker een pizza ook is, als het te lang duurt
voordat je haar in huis hebt, kun je beter ergens
anders bestellen.
‘Ah nee!’ We kijken allemaal naar de tafel. Jurylid
Aron trekt een vies gezicht. ‘Er zit een haar op
deze pizza.’ Weet hij het zeker? ‘Ja hoor, kijk
maar.’ Hij plukt tussen de stukjes vlees een dun
haartje weg. Het nieuws moet even bezinken.
Wat moeten we doen? De enige mogelijke
winnaar heeft een hygiënische tekortkoming. Er
zit niets anders op dan een top-3 samen te stellen
bestaande uit de beste verliezers.

DE TOPPERS VAN GRONINGEN

3 Piccola Roma
De op het eerste gezicht zwartgeblakerde bodem
zorgt voor scheve gezichten. De Quattro Stagioni
van Piccola Roma is de vijfde pizza waarover het
proefteam zich buigt. De voorgangers maakten
weinig indruk, die pizza’s waren zo ver van de
verwachtingen verwijderd dat het bijna pijn
deed. Het vooruitzicht op een voortzetting van
deze trend, maakt de sfeer er niet beter op. De
verwachtingen zijn dus laaggespannen, maar
Piccola Roma verbaast. Na de eerste hap valt het

zelfs even stil. Een paar juryleden knikken met
opgetrokken wenkbrauwen. Fotograaf Jasper
Bolderdijk concludeert trefzeker: ‘Dit is de eerste
pizza die een beetje een krokante bodem heeft.’
Later die avond blijkt het ook de laatste te zijn die
hoog scoort op het criterium crunch.
Cijfer: 7,5
2 Picobello
Na het hoogtepunt van Piccola Roma blijft het
aanbod lange tijd mager. De voordeurbel rinkelt
om de paar minuten en het komt meer dan eens
voor dat er drie bezorgers tegelijk voor de deur
staan. Picobello en Michelangelo hangen gebroederlijk aan de trekbel.
Een slecht moment, want hoewel de jury zestien
man sterk is, heeft iedereen al tien stukken pizza
achter de kiezen. De fijnproevers besproeien hun
papillen met bier en zetten zich zuchtend en
buikwrijvend aan de beoordeling.
De krokante bodem van Piccola Roma bracht nog
een stilte teweeg, maar Picobello veroorzaakt luid
gesmak en geluiden van puur genot. De Quattro
Stagioni van Picobello is sappig met een goede
balans van groenten en vlees. De bodem is wel
wat zompig, laten enkele juryleden aantekenen.
Maar de Factor X van deze pizza maakt het
allemaal goed. Picobello doet zijn naam eer aan.
Cijfer: 7,7
1 Tuscano
Na de reuring rondom Picobello blijft het overwegend stil. De pizzadozen, waarop de nummers
van de pizza’s staan geschreven in volgorde van
bestelling, blijven ook aardig gevuld achter.
Sommige juryleden nemen slechts een hap. Het
niveau van de pizza’s is niet indrukwekkend. Toch
lukt het jurylid Leonie om licht in deze duisternis
te ontwaren. ‘Wel prima om de honger te stillen.’

De voordeurbel gaat voor de laatste keer. Vier
pizzabezorgers staan voor de deur. Pizzeria’s
Regina, Amigo, Tuscano en Palermo. De eerste
twee zetten een beste prestatie neer wat betreft
bezorgtijd. Beide zijn er binnen twintig minuten.
Palermo en Tuscano hebben de tijd genomen en
hun product nog net binnen het uur bezorgd. Ook
dat zijn records.
‘Ja! We hebben eindelijk een echte Quattro
Stagioni.’ Hoofdredacteur Chris lacht van oor tot
oor.
‘Nu maar hopen dat-ie smaakt. Jean-Maxim,
aan jou de eer om het eerste vegetarische deel te
testen.’

Door de haar die we in deze pizza zullen aantreffen, kan Tuscano geen winnaar meer worden.
Hoewel, wat zijn onze regels nu eigenlijk nog
waard? Bij de top-3 beste verliezers mag een jury
door de vingers kijken. Zo komt de culinaire
creatie van Tuscano toch op de eerste plaats met
de kanttekening dat het de duurste pizza van de
avond is, die het langst op zich liet wachten. Ze
was het waard.
Cijfer: 8,5

TOP-10
1 Tuscano
2 Picobello
3 Piccola Roma
4 Trattoria
5 Regina
6 Rossini
7 Sanaa		
8 Rimini
9 Michelangelo
10 Leonardo

8,5
7,7
7,5
7,3
7,0
6,9
6,6
6,5
6,2
6,0
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

BULLETPROOF
COFFEE
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. Deze keer:
bulletproof coffee.

Een hack met een goed verhaal heeft de potentie
om een legende te worden. Vooral als je het ook
nog eens bulletproof noemt. Ik stuitte per toeval
op bulletproof coff ee tijdens het uitzoeken van de
voordelen die vasten op je focus heeft.
Dave Asprey, de man die bulletproof coff ee in
het Westen introduceerde, zweert erbij. Volgens
hem verdrijft de wonderdrank het hongergevoel
en ontketent het een ongekende energie-boost.
Het verhaal over hoe hij het drankje ontdekte,
is indrukwekkend, maar tegelijkertijd misschien
ook too good to be true. Reizend door de Himalaya raakt Asprey uitgeput. Zijn eten raakt op.
Gelukkig treft de beste man de lokale bevolking.
In hun tentenkamp bieden ze hem een traditionele thee met jakboter en melk aan. Zijn ervaring beschrijft hij op zijn website als: ‘I felt like
superman!’
Het reproduceren van de thee in Amerika is
echter moeilijker dan Asprey denkt. Na enkele
mislukte pogingen laat hij de substantie in een
lab onderzoeken. Het blijkt dat de verzadigde
dierlijke vetten van de jakboter in combinatie met
de middellange-ketenvetzuren van de jakmelk en de
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Foto: Pepijn van den Broeke

cafeïne in de thee de formule zijn voor wat hij later
bestempelt als bulletproof coff ee.
Hij ruilt de thee in voor koffie, waarin meer
cafeïne zit, en vervangt de jakboter door grasboter,
dat qua vetsubstantie hetzelfde is. Hierdoor blijft
alleen het probleem van de middellange-ketenvetzuren over. Die vetten, ook wel MCT-olie
genaamd, hebben nog een andere bron: de kokosnoot. Het uiteindelijke recept voor Aspreys supermandrankje is daarom: één eetlepel grasboter, één
eetlepel kokosolie en een sterke bak koffie.
Ik besluit het drankje een week uit te proberen.
Het enige wat niet in de supermarkt ligt, is de
MCT-olie. Na een paar klikken op internet en een
bezoekje aan De Tuinen ligt ook dit ingrediënt
binnen no time op mijn keukenblad.
Officieel moet je de ingrediënten in een blender
gooien, maar die heb ik niet. Dus alles gaat in een
dikke mok. Met een lepel roer ik wat en neem een
slok. Het is vettig, maar lekker. Alsof je ei met
spek en koffie in één hebt. Toch voelt het ook een
beetje raar, boter naar binnen slurpen.
Eén van de effecten zou moeten zijn dat mijn hongergevoel wordt onderdrukt. Ik merk daar weinig
van. Na een uur begint mijn maag te knorren. Een
stemmetje in mijn achterhoofd roept: ‘Wees niet
zo lui en maak die koffie zoals het hoort!’
Ik sprint naar de Media Markt en koop een
blender. Met enig wantrouwen (welk himalayavolk
heeft eigenlijk een blender in de tent staan?) gooi
ik thuis de ingrediënten in het apparaat en mix het
goedje op de hoogste stand. Als ik mijn koffie vervolgens uitschenk, lijkt het op melkachtig schuim.
Bij de eerste slok gaat er een rilling van genot door
me heen. Wat is dit lekker! Een soort cappuccino
met een vleugje kokos.
Overdonderd door de smaak vergeet ik waarom
ik de koffie überhaupt heb gezet en ga aan het
werk. De woorden vliegen het scherm op. Mijn
gedachten vloeien in ongekende snelheid, maken
verbindingen en trekken conclusies waar ik zelf
bijna van schrik. Dit blijft niet één, niet twee,
maar wel drie uur lang aanhouden. En het hongergevoel? Ook dat is verdwenen.
De dagen erna experimenteer ik flink. De bulletproof koffie heeft ’s ochtends minder effect op mijn
creativiteit en werkstijl dan ’s middags. Daarom
gebruik ik de grasboterkokoskoffie de laatste dagen
van de week als een soort Cup-a-Soup, om een uur
of drie wanneer mijn mentale energie langzaam
uitgeput begint te raken.
Het enige nadeel van het drankje is dat het per
mok zo’n 300 kilocalorieën bevat. Het is zo lekker
dat je het de hele dag wilt doordrinken.

m o d e t r e n d s
o p d e h a n z e
minimalisme en de beanie
minimalisme
Minimalisme: mode in de meest eenvoudige vorm.
Geen gekke prints, versieringen of andere tierelantijntjes, maar terug naar de basis van kleding. Less
is more, de quote die menig Groningse student
weleens heeft gebruikt, sluit hier perfect bij aan.
Deze modetrend is een blijvertje.
Minimalisme is komen overwaaien uit Scandinavië. Niet alleen minimalistisch, maar ook
tijdloos en simpel is de omschrijving van deze
stijl. Kleuren die het hierbij altijd goed doen zijn
marineblauw, donkergroen en bordeauxrood – en
dan vooral in combinatie met grijs en wit. Dit
najaar zie je het minimalisme in bijna alle kledingstukken terug.
Melike Karabacak, studente Communicatie, kiest
voor een beige pantalon en jas. Dit effen beige
combineert ze met een – jawel – effen wit T-shirt
en witte schoenen. Hét perfecte voorbeeld van het
omarmen van eenvoudige items.
Het fijne aan de minimalistische stijl? ‘Geen
chaotische items. Je kunt eindeloos mixen &
matchen en een modeblunder maak je niet snel’,
zeggen Hanze-studenten. Simpele cleane lijnen
en ingetogen kleuren: goede smaak behoeft geen
opsmuk. Mooi minimalistisch, gewoon doen.

Tekst & foto's:
Myrthe Hoekstra

de beanie
Laten we er niet omheen draaien: de weergoden
lijken niet zo goed gemutst. Regen, kou en wind
doen nu eenmaal niet het beste voor je haar. Laat
daar nu de perfecte oplossing voor zijn: de beanie!
Beanies – een spannend woord voor niets anders
dan een wollen mutsje – zijn supertrendy. Wat
voorheen een functioneel winteraccessoire was, is
nu een waar mode-item.
Vaarwel bad hair day: met deze trend (ver)stop
je al je haar in de muts. Studente International
Communication, Karina Kowalski, kiest voor een
lichtroze muts – wat weer helemaal aansluit bij de
pasteltrend. Karina koos ervoor om haar muts te
combineren met een simpele, maar stoere look.
De muts staat vrijwel overal leuk bij. Pas alleen op
met beanies met een drukke print – dit kan té veel
worden in een outfit.
De tijd dat je voor schut liep als je met een beanie
op school aankwam (herkenbaar?), is helemaal
over. Nu is het bijna gek om in de koude wintermaanden zonder muts op school te komen. Een
Hanze-student vertrouwt me toe: ‘Het houdt je
hoofd warm en is ook nog eens stijlvol, wat wil je
nog meer?’ Voor dit seizoen zijn er in ieder geval
genoeg leuke exemplaren waaruit je kunt kiezen,
de winkels liggen er vol mee!
Zo. Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen?
Geen probleem! Met deze twee trends overleef je
het najaar wel.

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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Illustratie: Roos Vink

M/V
GEZOCHT
Anne Floor Lanting

Mannelijke studenten zijn op de
Pabo’s in de minderheid. Ook
op de Hanze lopen maar weinig
meesters in spe. Bij de technische
opleidingen is het het omgekeerde
verhaal: daar zitten ze te springen
om vrouwelijke aanwas.

waren. ‘Dat is nog steeds uitzonderlijk’, geeft communicatiemedewerker Martine Wiersma-Reigwein
toe. De landelijke verhoudingen gaan namelijk
ook op in Groningen. Dus ook op de Hanze blijft
het aantal mannen dat wordt opgeleid tot leraar
in het basisonderwijs flink achter op het aantal
vrouwen. Van iedere nieuwe lichting studenten
die sinds 2012 aan de Groningse Pabo is gaan
studeren, was steeds ongeveer dertig procent man.
Weinig, maar met die dertig procent heeft de Pabo
van de Hanzehogeschool wel het hoogste percentage mannelijke studenten van Nederland. En dit
jaar spant de kroon, in de huidige lichting is het
percentage jongens zelfs 33.

ALS ZE KOMEN, VALLEN JONGENS UIT

‘Ik dacht dat ik in een klas zou komen met
alleen maar zeventienjarige giechelmeiden, maar
dat valt reuze mee’, zegt Paul Cossee (21). Het
verwachte vooruitzicht schrok de tweedejaars aan
de Hanzehogeschool toch al niet af. Hij koos vol
overtuiging voor de Pabo. ‘Voor mij is wat ik kan
worden met mijn opleiding een stuk belangrijker
dan hoe het er binnen zo’n opleiding uitziet. Ik
snap niet dat niet meer mensen zo denken.’ Jens
Boneschansker (26) had het niet beter kunnen
zeggen. ‘De verwachting dat ik als man in de
minderheid zou zijn, was juist een motivatie om
door te gaan.’ Paul en Jens zaten vorig jaar in
een Pabo-klas waarin mannen in de meerderheid

Maar dat is geen reden om de vlag uit te hangen.
‘Het is opvallend dat relatief veel mannelijke
studenten uitvallen na het eerste jaar’, onderstreept
Wiersma. ‘Slechts één op de vijf afstudeerders
is een man.’ Kortom, het gaat de Pedagogische
Academie niet alleen om de mannelijke aanwas te
vergroten, maar ook om die binnen te houden. ‘Zo
bieden wij onze meesters in spe ondersteuning bij
hun planning, het blijkt namelijk dat een slechte
planning vaak de oorzaak is van de uitval.’
De Pabo hoopt toekomstige meesters te recruteren
door het curriculum op te luisteren met meer
aandacht voor het cluster Science, waaronder de
vakgebieden biologie, natuurkunde, wetenschap
en techniek vallen. ‘Jongens staan op de voorkant
van onze brochures en hun verhalen en ervaringen
komen in die brochure ook ruimschoots naar
voren. Verder zitten er drie jongens in ons communicatieteam dat aanwezig is op open dagen. Drie
jongens en vier meiden die enthousiast vertellen
over de opleiding, dat geeft een goed beeld.’

KNUFFELIGE KINDERFREAK

Maar er ís verschil, geven Paul en Jens toe.
‘Mannen zijn over het algemeen wat nuchterder
en directer dan vrouwen, dat mis ik weleens’, stelt
Paul. ‘Binnen de opleiding en op stage, vooral als
het gaat om feedback.’ Jens herkent het. ‘Vrouwen
hebben toch een andere manier van lesgeven en
communiceren, die is minder hard, wat meer
pedagogisch.’ Jens en Paul vermoeden dat de
opleiding en het beroep een suf imago hebben.
Paul: ‘Volgens mij denken veel jongens dat je een

knuffelige kinderfreak moet zijn om les te kunnen
geven op de basisschool. Ze hebben, denk ik, het
beeld dat ze dan altijd heel lief en zachtaardig
moeten zijn, maar dat is helemaal niet zo. Ik
vind kinderen soms ook gewoon irritant.’ Maar
dat neemt niet weg dat Paul zichzelf wel zijn hele
werkende leven voor de klas ziet staan.

OM DAMES VERLEGEN

De technische opleidingen zullen jaloers zijn op
de vrouwelijk aanwas op de Pabo. Bij hen is het
namelijk het omgekeerde verhaal, hier laten de
dames het afweten. Ook deze tendens bestaat
zowel landelijk als op de technische opleidingen
van de Hanzehogeschool. Het Instituut voor
Engineering biedt de opleidingen Elektrotechniek,
Werktuigbouwkunde en Industrieel Product
Ontwerpen aan. Bij alle drie zitten ze al jaren
om vrouwelijke studenten verlegen. Vooral bij
Elektrotechniek (in 2015 was 3,4 procent van
de eerstejaars vrouw) en Werktuigbouwkunde
(2,4 procent van de eerstejaars in 2015). Bij deze
opleidingen daalde het percentage vrouwelijke eerstejaars de laatste jaren zelfs. Licht in de duisternis
is de opleiding Industrieel Product Ontwerpen
waar het aandeel van vrouwen sinds 2011 redelijk
sterk stijgt. In 2011 was daar 11,4 procent van de
eerstejaars vrouw. In 2015 is het vrouwenaandeel
meer dan een vijfde (20,8 procent).

GIRLSDAY

‘Meiden doen uitgebreid hun verhaal in onze
brochures en ze staan ook prominent op de
voorkant, maar dat is niet genoeg’, zegt communicatie-medewerker Sylvia van der Meulen. ‘Daarom
proberen we erachter te komen wat vrouwen in
techniek aantrekt.’ Engineering organiseerde twee
keer een bijeenkomst waar vrouwelijke sprekers
uit het werkveld brainstormden met studentes.
‘Daarnaast maken studentes en docentes deel uit
van de teams die voorlichting geven op middelbare
scholen en het mbo.’ Het Instituut voor Engineering doet op 13 april ook weer mee aan Girlsday,
het jaarlijkse evenement van het landelijke expertisebureau VHTO, dat meisjes al op jonge leeftijd
kennis wil laten maken met bèta, techniek en ICT.
‘Zo hopen we onze techniekopleidingen onder
de aandacht te krijgen van jonge meisjes, door ze
bijvoorbeeld leuke proefjes te laten doen.’
29
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LOCO
Luuk Steemers

EERSTEJAARS ENGINEERING
ADNAN SADR (28)
SPEELT SANTOOR

‘Mijn ouders komen uit Afghanistan, maar ik ben
geboren in Mashhad, in het noordoosten van Iran. Ik
kreeg op mijn tiende een Perzische santoor van mijn
moeder. De santoor heeft 72 snaren. Die bespeel ik met
twee houten mezrabs om mijn wijsvingers. Ik heb twee
jaar les gekregen op de muziekschool. Het instrument
is mijn grote liefde geworden. Er waren tijden dat ik wel
zes uur per dag oefende. Ik speel meestal voor mezelf,
improvisaties, soms geef ik een concert, maar nooit voor
geld. Geld verdienen met je liefde is niet goed, vind ik.’ 29

EEN
ONVERGETELIJK
BEZOEK
Boudewijn Otten
Foto: Luuk Steemers
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Chi Jan Li vroeg 85 verpleegkundigen van de
afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch
Centrum Groningen of ze het belangrijk vinden
om familie van de patiënten te betrekken bij de
zorg. Ja, natuurlijk vindt de overgrote meerderheid
van de verpleegkundigen dat. Maar helaas, de
positieve respons op vragen over concreet gedrag
is veel lager. Zo vraagt driekwart van de verpleegkundigen niet aan de familie of en hoe ze hen
kunnen helpen.
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) kijkt daar niet van op, maar hij vindt het fijn
dat een student Verpleegkunde de vinger op deze
zere plek legt. ‘Dat studenten ervan doordrongen
zijn dat het in de zorg aankomt op concreet
handelen en dat je dat handelen moet analyseren,
is heel belangrijk. Cure en care zijn er dé werkterreinen voor’, stelt de bewindsman, op bezoek
in het Wiebengacomplex, het thuishonk van de
Groningse Verpleegkunde-opleiding. ‘Concreet
handelen, ik ben blij dat deze opleiding er veel
aandacht voor heeft.’

HOOFDPIJNPORTEFEUILLE

Staatssecretaris Martin van
Rijn hield z’n ogen goed
open tijdens zijn bezoek aan
de Hanzehogeschool waar
Verpleegkunde liet zien wat de
opleiding leert over ouderenzorg en
-ziekten. Het zal hem lang heugen,
al was het alleen maar omdat het
conservatorium van zich liet horen.

Zorg is een klassieke hoofdpijnportefeuille in
de politiek. De laatste jaren fungeerde Van Rijn
(PvdA) als kop van Jut bij misstanden in verzorgingshuizen en de thuiszorg, en bij de vele problemen waarmee de decentralisatie gepaard gaat.
Stuk voor stuk zaken waarover veel mensen zich
grote zorgen maken. Het garanderen van goede,
toegankelijke zorg is volgens de Nederlander de
belangrijkste taak voor de overheid, zo staat in de
krant van 19 september, de dag waarop Van Rijn
een kijkje neemt op de opleiding Verpleegkunde
van de Hanzehogeschool.
Annemarie Hannink (directeur Verpleegkunde),
Henk Pijlman (voorzitter College van Bestuur)
en Wolter Paans (lector Verpleegkundige Diagnostiek) houden het kort. De staatssecretaris wil
vandaag namelijk studenten horen.
Daniëlle Kamstra gebruikte familiefoto’s in
de begeleiding van ouderen die kampen met
dementie. ‘Zo kon ik de familierelaties in kaart
brengen en kwam ik tegelijkertijd veel te weten
over de achtergronden van de patiënten.’ Een
vrouw, een voormalig kleermaakster, zag haar
moeder in een oude afbeelding van zichzelf.
Daniëlle liet de vrouw in die waan. ‘Ik vroeg juist
naar die moeder. Hoe was ze? Dat kan belangrijk
zijn voor het contact met de familie.’

TERUG NAAR OSLO

De niet aanwezige Karin Middendorp en Marthe
Nienhuis (docent Anneke Helder doet voor hen
het woord) confronteerden demente mensen iedere
week met dezelfde opnamen. Een reeks foto’s en
stukjes film die gaan over het verleden van de
patiënt. Karin en Martha ontdekten tijdens hun
afstudeeronderzoek dat de opnamen bij sommige

patiënten nieuwe herinneringen aanboorden.
Zoals een dame die na verloop van tijd bij het zien
van een foto ineens ‘Oslo’ zei, de Noorse hoofdstad waar ze een tijd had gewoond, maar waarover
ze al tijden niet had gerept. Het mooiste resultaat
van de methode was dat het voor dementie kenmerkende geagiteerde gedrag aanmerkelijk afnam.
Anneke waakt wel voor optimisme: het effect is de
volgende dag volledig weg.

PAVAROTTI IN DE WIEBENGAZAAL

Of Philip Curtis dat boze gedrag ook wel eens
meemaakt bij zíjn project, vraagt Van Rijn. ‘Nou,
agressie… laten we het temperament noemen’,
antwoordt de master-coördinator aan het Prins
Claus Conservatorium die verklapt dat hij weleens
voor een vliegend object heeft moeten wegduiken.
Maar het is vooral prachtig, het wonderlijke
project dat Curtis en jonge musici ter plekke
laten zien. Een harp, een contrabas, een cello en
een zangstem zetelen zich in een kring mensen.
Vandaag zijn dat de staatssecretaris, de Verpleegkundedirecteur, de Hanzevoorzitter en enige
anderen van rij één van de Wiebengazaal.
De Pavarotti-stem van Curtis heet ‘goedemorgen,
meneer Pijlman’ welkom. Het begroetingslied is
een vast onderdeel van deze muziekworkshops
voor dementiepatiënten en hun verzorgers. Die
laatsten kunnen het bijvoorbeeld gebruiken als ze
de patiënten helpen bij het opstaan. Daarna is het
een kwestie van improvisatie. Eén van de patiënten
krijgt een dirigeerstokje en wijst de musici de weg.
Muziek is een directe vorm van communicatie,
zonder woorden en gelijkwaardig, en het gaat ook
nog eens over gevoelens. Daarnaast is muziek ook
vaak gekoppeld aan herinneringen, aan belangrijke
gebeurtenissen.

BLIJ IN HET WOONZORGCENTRUM

Karolien Dons, die de methode onderzoekt,
stelt dat de aanpak een positief effect heeft op de
kwaliteit van leven. Dat valt niet te ontkennen
als je net hebt ervaren hoe de Curtis Four te werk
gaan. In de Wiebengazaal heerst een vriendelijke
opgetogen sfeer nadat ze hebben afgesloten met
een onbekende melodie (die wonderlijk genoeg
heel bekend klinkt).
Die blijheid ervaart cellist René van Munster
iedere maandagochtend als hij op bezoek gaat
in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren. ‘Nee,
nee, geen rustig begin van de week. Je moet juist
heel geconcentreerd zijn, scherp reageren. Bij een
concert hoef je niet de hele tijd op het puntje van
je stoel te zitten. Hier wel. Het is gewoon altijd
mooi en spannend.’
Van Rijn belooft ‘al het mooie’ dat hij zag ‘over te
brengen op hen die het weten moeten’. En hoewel
een staatssecretaris met een zorgportefeuille veel
aan z’n hoofd heeft, wekt Van Rijn niet de indruk
dat hij die belofte snel zal vergeten.
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Ik woon, samen met vier anderen meiden, in een
geweldig studentenhuis in het centrum. De laatste tijd
is het alleen wat minder leuk geworden. Onze huisbaas
komt verdacht vaak ’s ochtends onaangekondigd langs
voor klusjes. Nou zijn we best blij dat hij zijn werk
serieus neemt, maar een beetje privacy is ook niet
verkeerd, zeker ’s ochtends als iedereen in en uit de
douche loopt. Hoe spreken we hem hierop aan zonder
een conflict te veroorzaken?

Lieve Loes,
Ik ben al jaren een PVV-stemmer, maar in mijn klas is
dat behoorlijk not done. Ik schaam me er niet voor en
wil ook best de discussie aangaan, maar ik wil niet dat
vrienden zich van me afkeren vanwege mijn politieke
voorkeur. Wat denk jij? Kan ik mijn voorkeur beter
voor me houden of moet ik er openlijk voor uitkomen
dat ik Wilders steun?

Groetjes,

Beste Martin,
Een duivels dilemma! Natuurlijk vind ik dat je voor
je mening en je politieke voorkeur moet uit kunnen
komen. Lekkere vrienden, die zich van je afkeren
omdat je er een andere mening op na houdt! Eén
van de kernwaarden van de Hanzehogeschool is
actieve tolerantie. Dat houdt in dat jij niet alleen je
klasgenoot met hoofddoek actief tolereert, maar dat
ook jij je vrijelijk moeten kunnen uitspreken over je
politieke voorkeur. Aan de andere kant merk ik dat
ik ontzettend giftig word van iemand als Wilders
die uitsluitend in vijandigheden communiceert, die
de islam wil bestrijden, de grenzen wil sluiten voor
vluchtelingen en uit de Europese Unie wil stappen.
En van de boodschap: Nederland moet weer van
ons worden, word ik écht onpasselijk. Een partijprogramma met 11 punten dat op 1 A4 past en slechts
is bedoeld om angst en onrust te zaaien: zum kotzen!
Dus Martin, ik vind dat jij openlijk voor je politieke
mening moet kunnen uitkomen, maar als ik eerlijk
ben, zou jouw PVV-stem voor mij de vriendschap
bekoelen. Ik heb één iemand in mijn naaste omgeving die Geert Wilders stemt en als het gesprek die
kant op gaat, moet ik weg, anders wordt het ruzie.

Lisa

Lieve Lisa,
Verhuurders hebben nogal eens het idee dat ze van
alles mogen met het pand dat ze verhuren. En sommigen maken daar dankbaar misbruik van. Maar
door het pand te verhuren verspelen ze het recht om
onaangekondigd binnen te lopen. Dat mag hij niet!
Jullie hebben recht op privacy en dat dient hij te
respecteren.
De dochter van een vriendin trof haar huisbaas af
en toe midden in de nacht ronkend op de bank aan.
Dan had zijn vrouw hem de deur gewezen omdat hij
dronken uit de kroeg kwam en sliep hij zijn roes uit
op de bank van zijn studentenhuis. De dochter van
de vriendin heeft uiteindelijk een nieuw slot op de
deur gezet en stond hiermee totaal in haar recht. Of
je een conflict veroorzaakt door hem op zijn gedrag
aan te spreken, zou ik niet weten en dat is ook niet
relevant. Huurders hebben recht op privacy en
verhuurders mogen nooit zomaar binnen lopen. Als
hij klusjes wil doen, moet hij gewoon een afspraak
met jullie maken.

Groet,

Martin
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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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THE
ARRIVAL
OF THE TSAR
Alex Romanov

I arrived in Groningen as a complete unknown to
the city. It aroused some sort of excitement in me.
New opportunities, new people, a new culture.
Relaxed and anonymous.
Since my room wouldn’t be available for two
days, I told my nephew, who lives here, I came to
visit him. I hadn’t seen him in a long time, and it
would be great to hook up with him and have a
few drinks while he showed me around the city.
Since he’s a cook, I was pretty sure he knew the
good spots in the nightlife of Groningen.
Later that evening, after having a bite to eat, he
said: let’s check out the balls. I believe he said
ballen, which is Dutch for balls, and in my mind
that’s synonymous to testicles. I finally figured
out he was talking about fraternity boys, which
he holds in low regard. Apparently, ballen is their
nickname, and this is known by every Dutch
person between the ages of 3 and 80.
When we entered the first bar, these guys didn’t
appear to be testicles at all. They all wore suits,
laughed loudly and amicably, and spanked girls
on the bottom as a sign of exterior appreciation.
‘These are the worst kind of people,’ my nephew
told me while ordering beers. ‘They vomit on the
streets, they keep people up at night with their
screaming, they devaluate the real estate they live
in.’ We drank our beers.
Sometime later I went to the restrooms and when
I got back my nephew got in an argument with
two ballen, one of them being really buffed. My
nephew was drunk and shouting, so I decided
8int

I should be the gentleman and dismantle the
explosive situation. I grabbed the hand of the large
man and shook it, smiled as he examined me. He
looked a little annoyed.
I introduced myself. ‘Hi, I’m Alex Romanov!
How are you guys doing tonight?’ ‘Alex who?’,
the smaller one replied. His face looked like Mr.
Burns’. ‘Romanov!’ I repeated with a smile. ‘A
sneaky fucking Russian,’ he said. The buffed one,
whose hand I was still shaking, now held my hand
more tight and started putting on downward
pressure.
‘You fucked up our trade agreements because of
that dickhead Putin!’ I tried to clarify I was not
a Russian, when suddenly my nephew leaped
forward and embraced the big guy. He in turn
screamed like a bitch. My nephew released him
and made loud barking noises, like a dog. A clear
imprint of a bite mark started to appear in the big
guy’s neck. My nephew’s eyes had a wild gaze. In
a moment of clarity, I pulled back my hand and
shouted to my nephew: ‘Down boy! Easy!’
He continued to bark like a dog. I turned to Mr.
Burns, who looked up at his friend, horrified.
‘You, scram! Or I’ll turn my dog loose on you too!
And you, Large Man, better get some vaccination,
I don’t know where this beast has been!’ We
got out of the bar as fast as we could. Outside I
looked at my nephew, and for a moment it was
like looking at a wild animal. Then he collapsed
into laughter. ‘Now you know why they are called
testicles… because they have none.’

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

QIANYU ZHANG (23),
FOURTH-YEAR STUDENT OF
INTERNATIONAL
COMMUNICATION
CHINA,
231 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I’m from Chongqing, which is not a very wellknown city here, but it has over thirty million
inhabitants. My family are very open-minded
people. My father was very much into western
music, Bach, Mozart. He taught us to drink red

wine. My mother is a successful businesswoman in
real estate. Mom and dad got divorced and after
that my mother married an architect.
‘After I graduated from high school I was accepted
by a good Chinese University. It was more or less
expected that I should study there, take a job and
start a family. But I felt I was not ready for that. I
had saved money to take a gap year to backpack to
other parts of China and to countries in Southeast
Asia.
‘At the beginning of my travels, in the beautiful
Chinese province of Guiling, I met this Dutch
guy Lasse, a Physics student from Nijmegen. We
fell in love. He persuaded me to travel a couple of
days with him and his friends before he flew back
to the Netherlands.
‘In Thailand I went through a period in which I
meditated a lot. I did not know what to do: continue traveling or go back to China? My mother
did not really like what I did, a girl travelling
alone. “Either you start and study or I will no
longer support you”, she said. That was tough. But
I decided I had to follow my passion, I could not
set out on a course planned by others.
‘Lasse and I kept in contact through email. When
I was in Cambodia, Vietnam and Malaysia he
came to visit me. He waited for me till I finished
my travelling. Three years ago we went to Groningen. Lasse started with a master’s programme
at RUG, and I with my International Communication programme at Hanze.
‘My mom gradually started to realise that I had
to live my own life and that my choice was not
so stupid after all. I’m seeing a lot of my family
now. I visit them three times a year. I love China.
I’m becoming prouder and prouder of its achievements. However, I really enjoy living here.
‘For my graduation project I want to work in an
international company in Amsterdam where Lasse
has found a good job. I would like to start my own
international trading business between China and
the Netherlands or Europe.’
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INSPIRATION
ON A
HOTEL
BED
Anne Floor Lanting
Photo’s: Luuk Steemers

Having patiently waited for
the international students to
first settle in, The Student
Hotel Groningen celebrated
their opening at the end
of September. Anyone and
everyone were welcome to get
inspired by music, a talkshow or
a TedTalk in bed.

The lobby of the Student Hotel Groningen
is slowly filling up on the last Thursday of
September. A curious public existing of
international students, young Dutch entrepreneurs
and middle-aged men and women has come to
the luxurious hotel to get a dose of inspiration.
They are here for BedTalks, an event organized by
The Student Hotel to honour the opening of their
newest location. Many different talks will be held
in the bedrooms of the hotel, with topics ranging
from entrepreneurship and urban agriculture to
music, jazz and architecture. Next to the desk
where visitors register themselves, there is a group
of people waiting for the elevator to take them to
their first talk. A girl, clearly staying at the hotel,
says this elevator always takes a long time. She
advises to use the staircase.
6int

SHARING A BED

The staircase and the narrow, dark corridors
that lead up to the hotel rooms are a bit of a
labyrinth when you first wander through them.
But room number 206, where a talk about social
entrepreneurship will take place, is already in
eyesight. In the room, a group of around eight
visitors has gathered around a bed, some of them
in chairs, others on the floor and one on the corner
of the bed. The three speakers, Kelly Opheikens,
Louet Hollen and Marielle Gebben, are lying
on the middle of the bed. ‘I’ve never shared a
bed with two women before’, one of them jokes.
Opheikens and Hollen haven’t met Gebben before,
so the speakers start by introducing themselves
and talking about their motives. Opheikens and
Louet are the founders of De Pijp Groningen, that
offers flexible workspace for entrepreneurs and
organizes events to connect likeminded people.
Gebben is a photographer and social entrepreneur
who is involved in the organisation of events in
Groningen that focus on social innovation, like
TedTalks and Let’s Gro.

NO CHEMICALS IN VAGINAS

The speakers ask the others present why they
are here and what they want to know. ‘What is
social entrepreneurship for you?’, a girl sitting
on a lounge chair in the corner of the room
enquires. The answer doesn’t come immediately,
but Hollen gives an example of an entrepreneur
she really admires: a woman who has created a
brand of eco-friendly and safe women’s hygiene
products, under the slogan no chemicals in
vaginas globally. The boys and men in the room

don’t seem uncomfortable: they don’t change
colour or twitch. Eventually the group jointly
decides that social entrepreneurship could best be
described as doing what you love, for profit, but
without hurting others or the environment. Short
discussions about money, the basic income and
nature conservation follow. After a while a girl in
a red T-shirt enters the room, places three pairs of
red socks on the foot end of the bed and makes an
announcement: the time is up. Opheikens, Hollen
and Gebben seem to have been able to strike a
chord in their audience: before some of the visitors
leave, they exchange contact information. Then
they scramble off to other rooms where new talks
have already started.

with Bed-ins and came up with BedTalks’, Van
der Kwast explains. The Student Hotel describes
the event as a celebration of student spirit. To Van
der Kwast this means to constantly strive for new
experiences and new adventures and always stay
open to learning.

CURIOUS CONTAINER REBELS

With the second round of talks well on their
way, the ground floor of the hotel is reasonably
calm. In the library, there are preparations going
on for a talk show about the cultural scene in
Groningen. Other than that, only the smell
of paella wafting around and the sounds of a
jazz band playing in the lobby reveal that this
Thursday is not a regular day at the Student Hotel.
INSPIRING POSITIVE CHANGE
In a corner of the restaurant Anna Liefers (27)
The founder of The Student Hotel, the Scotsman
and Anika Postma (28) are waiting for their food.
Charlie MacGregor, is also present. In room 207
As it turns out, they have recently embarked on
MacGregor, dressed in a kilt, is busy discussing
a new adventure of their own: they are about to
cultural diversity in the Netherlands. His bed
open up Rebel Rebel, a hostel made of revived
mate is Valentina Gianera, an Italian student who discarded sea containers. ‘We were curious as
is active at the interview platform of the University to how the Student Hotel looked and how they
of Amsterdam. The first edition of BedTalks was
handle things here. So we came to BedTalks in
held in Amsterdam in March of this year. ‘That
search of some inspiration’, Liefers reveals. The
was a success, so we decided to do this for every
young entrepreneurs attended a talk about what
opening of a new hotel’, says The Student Hotel
makes a city attractive, why Groningen hasn’t
employee Jennifer van der Kwast. With the event, been attractive for a long time and what we can do
the hotel hopes to inspire positive change and
to make it attractive again. ‘In the end, the most
provide a space where everyone feels welcome.
important thing about a city is the people that live
‘The bed-ins held by Yoko Ono and John Lennon
there, they make it what it is’, Postma argues. Here
to protest against the Vietnam war are a really
it seems safe to say that the students make this city
good example of using a hotel bed to inspire
what it is. So, as The Student Hotel would say:
change. Since we already have TedTalk booths in
may the student in you never die.
all our hotels, we decided to mash this concept up

7int

THE MEGA
HANZEMAG
PIZZA DELIVERY
TEST
Teodor Lazarov
Photo’s: Jasper Bolderdijk
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Which pizzeria delivers the
best pizza in Groningen?
HanzeMag’s taste team ordered
fifteen Quattro Stagioni and
judged them tough but fair.

Some battlefields have no winners. The floor and
the tables in the house of the editor-in-chief of
HanzeMag are littered with pizza boxes. The smell
of meat, vegetables and dough is suffocating.
We tensely watch how our only vegetarian jury
member finally takes a bite from a slice of pizza
that is not tainted with meat. And how does it
taste? ‘It’s okay.’
The term Quattro Stagioni (Four Seasons) seemed
to conjure up the same image for all members
of our sixteen-member jury: a pizza divided into
four equal parts with each quarter containing
a different topping, and with one part being
vegetarian. A quick check on Wikipedia confirms
that this assumption is correct. Google also
displays images of beautiful pizzas neatly divided
into quarters. Precisely because of its versatile
character, we chose this pizza for the test. A
product with something for everyone.
It is strange that of all the pizzas we ordered only
one meets these criteria. The culinary surprise
of pizzeria Tuscano consists of four seasonal
sections, one of which contains no meat. The rest
apparently has never heard of the classification
principle of the Quattro Stagioni. Some pizza
chefs seem to have haphazardly thrown some
ingredients on the dough. One thing is certain:
not one pizza is the same.

KEY CRITERIA

Automatically we proclaim Tuscano the winner
because of their understanding of the Quattro
Stagioni principle. Graphic designer Jean-Maxim
receives the honour of being offered the first slice.
As a vegetarian, he had to watch each pizza being
violently chopped into sixteen pieces and served to
everyone but him. Now it’s finally his turn.
I walk around and pick up jury forms from every
corner of the living room. A4 pages littered with
grease and stained with tomato sauce. The table
on the form contains the criteria: flavour, crunch,
topping, X factor, and delivery time. As any
connoisseur knows, these are all very important
aspects of a home delivery pizza.
When it comes to flavour, the jury pays extra
attention to the relationship between salty, sour,
sweet, bitter and umami. With the topping
we assess the quantity, quality and ratio of the
toppings that were used for the product. The big
question when it comes to crunch: is the crust thin
and crisp, as you would expect from a good pizza?

Rating: 7.5
2 Picobello
After the highlight of Piccola Roma it takes a long
time before we get to taste another good pizza.
The doorbell rings every few minutes and more
than once three deliverymen appear at the door
at the same time. Piccobello’s pizza arrives at the
same time as Michelangelo’s.
Bad timing. Although the jury is sixteen man
strong, everyone (except our vegetarian) already
has at least ten slices of pizza in their gut. The
connoisseurs hydrate their taste buds with beer
and prepare themselves for yet another slice.
While the crispy crust of Piccola Roma created
silence, Picobello causes loud smacking and
sounds of pure pleasure. The Piccobello’s Quattro
Stagioni is juicy with a good balance of vegetables
and meat. The bottom is a bit squishy, according
to some jurors, but this pizza’s X factor makes up
for that.
Rating: 7.7

SPANNER IN THE WORKS

Factor X is the personal perception of the judges
during their dining experience. And last but
certainly not least, the delivery time. However
delicious the pizza is, if it takes too long before it
arrives, you better buy it elsewhere.
‘Ah no!’ We all look at the table. Juror Aron
grimaces in disgust. ‘I found a hair on the pizza.’
Is he sure? ‘Yeah, look.’ He picks up a tiny hair
from the pizza. We have to let the bad news sink
in. What shall we do? The only possible winner
has a hygienic shortcoming. There is nothing
else to do then but to put together a top-three
consisting of the best losers.

GRONINGEN’S BEST PIZZAS

3 Piccola Roma
At first sight, the crust raises some doubts:
isn’t it a bit too blackened? The Piccola Roma
Quattro Stagioni is the fifth pizza to arrive. The
preceding pizzas did not impress the jury one
bit. The mood is deteriorating because of the
prospect of a continuation of this negative trend.
Understandably, expectations are low at this point,
but Piccola Roma surprises. After the first bit,
everyone even becomes silent for a moment. A few
jurors nod with approval. ‘This is the first pizza
that has a bit of a crispy bottom’, photographer
Jasper Bolderdijk concludes. At the end of the
night, we unfortunately have to conclude that this
was the first and last pizza with a high score on
crunch.

1 Tuscano
After the excitement about Picobello, the jury
remains largely silent again for quite some time.
Pizza boxes, on which order sequence numbers
are written, remain half full by now. Some judges
just take one bite at this point. The quality of the
pizzas is not impressive. Judge Leonie remains
positive though. ‘At least they satisfy our hunger.’
The doorbell rings for the last time. The final
four pizza delivery guys arrive at the same time.
Pizzerias Regina, Amigo, Tuscano and Palermo.
The first two score high on delivery time. Both
arrive within twenty minutes. Palermo and
Tuscano have taken their time: their pizzas arrive
just within the hour.
‘Yes! We finally have a real Quattro Stagioni.’
Editor-in-Chief Chris is smiling from ear to
ear. ‘Let’s hope that it tastes as good as it looks.
Jean-Maxim, you have the honor to test the first
vegetarian part.’
Because of the hair we find on this pizza, Tuscano
cannot really be called a winner. But what are
our rules actually worth at this point? When you
create a top 3 of best losers, the jury can turn a
blind eye to a hair, right? So Tuscano’s culinary
treat still arrives in first place, despite the hair, the
longest delivery time and the highest price. It was
all worth it!
Rating: 8.5

TOP 10
1 Tuscano
2 Picobello
3 Piccola Roma
4 Trattoria
5 Regina
6 Rossini
7 Sanaa 		
8 Rimini
9 Michelangelo
10 Leonardo

8.5
7.7
7.5
7.3
7.0
6.9
6.6
6.5
6.2
6.0
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STRANGERS
IN TOWN
Luuk Steemers & Boudewijn Otten

On September 1 and 2 over
a thousand foreign students
attended Welcome Day at
Hanze University. They were
curious about what Hanze has
to offer them. And of course, we
are curious to know what they
are looking for during their stay
in Groningen.

JIHYEON YOON (21) AND
DA HEA MOON (22)
BAKU, AZERBAIJAN
Jihyeon: ‘We’re friends and we are both in our
third year of the Journalism study programme at
the Chung-Ang University in Seoul. The people
here are extremely friendly. Everyone wanted to
help us when we arrived and offered to carry our
bags. The study we do in Seoul is very broad,
including written journalism, TV and radio journalism and social media. I think I would prefer to
become a TV journalist.’
Da Hea: ‘We came to Groningen for the Journalism exchange programme because our original
study programme in Seoul concentrates on theory,
whereas the Hanze programme is very practical.
We hope to learn a lot here. The way we were
received was so nice. A buddy from the Erasmus
Student Network picked us up and took us to
our apartments. She explained a lot to us about
Groningen and Hanze. We can always contact her
if we have any questions.’
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VALERIA COSSALTER (22)
ITALY
‘Dolce far niente, sweet idleness. Italians appreciate
the good life, they might know a little bit too
well how to make fun. They can be distracted by
anything, as long as it brings them pleasure. They
can be serious, of course, but not for too long.
‘I want to make the most of my time in Groningen, I’m eager to learn more about marketing,
especially about advertising. The Dutch are really
professionals. Italian companies can do better, I
think.
‘I’ve been in The Netherlands before. Four times
in Amsterdam, once in Maastricht and once in
Utrecht. Really nice places. Except for sunshine,
Holland has everything you need. It’s a relaxed
and clean country. Very different from Rome,
which is dirty and crowded.
‘I’ve improved my English a lot during my stay
in Dublin last year. Yes, six months in Ireland is
a tough way to learn English. And about the rain
the Dutch must not complain. You know what
they say about Irish weather? That’s four seasons
each and every day. And I really liked it! So, in
Groningen I certainly will survive. At the moment
I stay at the Student Hotel. As a matter of fact, the
coffee over there is really okay. And I can tell, I’m
Italian.’

MARGARET BALLOUZ (17)
PHILIPPINES
‘Nicole, a member of the Erasmus Student
Network, came and picked me up at Amsterdam
airport. That’s so nice. I really felt welcome and
I still do. I arrived August 30. I’ll never forget, it
was the first time ever I sat in a train. Abu Dhabi
doesn’t have trains, just the tube. But even more
surprising, I saw cows too. I expected them to be
black-and-white, that’s the way they always are
portrayed on dairy cartons. But I saw brown ones,
grey and even white cows.
‘Yes, you heard right, I’m Filipino, but I was
raised in the United Arab Emirates. My mother
has started a beauty parlour and my father runs
a hotel. I’m from a very international offspring,
in my veins runs French, Lebanese, Armenian,
Spanish and Russian blood, and Filipino, of
course. Filipinos immediately recognise each
other. Kabayan?, they ask, it means compatriot.
‘My older sister will join me soon. She enlisted for
a study in economics in Amsterdam. I chose the
Business School. After graduation I want to start
a business. I’m not sure what kind of business, I
have plenty of time to sort that out.
‘I’m still young. There is no particularly reason
for that, I just started school early. I do not feel
lonesome. No, I didn’t meet any Kabayan here
yet, but I’m okay. Of course my parents are a little
bit worried. But they trust me and they absolutely
can. I’m doing fine and won’t get in trouble. On
the other hand, I managed to get lost yesterday.’

PORFIRIO OSUNA (19)
MEXICO
‘I’ve been lucky ever since I came here. The first
week I stayed with my aunt who lives in Leeuwarden. She found me a room in Groningen, it’s
not big, but cheaper than I had expected, 250
euros, so that’s okay. The next week I got the keys
and managed to buy some furniture at a kringloop
shop. Incredible, altogether it was even cheaper
than the bike I bought. I had enough time to settle
and learn to ride a bike properly. Next, I did some
strolling in town. That was during KEI-week,
couldn’t be better. I enlisted in SIB, a students’
association, and AEGIR. I want to become a
strong boy and rowing is very nice.
‘I’m eager to learn Dutch. Why not? It sounds very
friendly, and Dutch students are willing to help.
In a pub I already tried to sing a Dutch song with
some Groningen people. Amazing, they applauded
me for trying. Groningen has beautiful architecture, old and new. People are very friendly and
everyone is easy-going, even the police are. Not
like in the USA. I was born a Mexican, but I grew
up in Houston, Texas. There are a lot of Hispanics
in Houston, and there is some pressure on them.
Donald Trump, you know. He might become
the next president. But that doesn’t bother me, I
won’t be back before he is gone. No, that’s just a
joke. I’m determined to stay in The Netherlands
the next four years, I want to learn everything on
Video Game Design.’

TRÂN GIA HUY (24)
VIETNAM
‘Holland is one of the cheapest countries to study.
But that was not my principal reason for coming
here. Movies about dikes, windmills and fields
full of flowers have captured my imagination ever
since I was a kid. I really love Holland. I arrived
three days ago. When I left Vietnam it was 36
degrees, so I still feel really cold. My body is not
used to this chilly weather yet, but I’m sure I’ll be
fine in a couple of weeks.
‘My father owns a packaging firm for bicycle
parts. Everybody calls me Sam. I studied IT
design in Vietnam. After that I went to Macao in
China where I spent three years. But it was hard to
find permanent employment there as a nonresident. I think the Computer Science bachelor
at Hanze is a much broader study programme
than the one I did before, giving much better job
opportunities.’

BEATRIZ LUZ DE CARVALHO (17)
BRAZIL
‘I was born in Rio de Janeiro, but my parents
moved to São Paulo where I grew up. Unlike Rio
where millions of tourists swarm to every year,
São Paulo is more like a work city. My father is
a businessman, my mother also used to be in
business before I was born. So it would have been
logical for me to follow a business programme
as well. I intended to do just that, but last year I
changed my mind. I love photography, particularly analogue photography, which I feel is more
artistic than digital. I decided I wanted to develop
myself as an artist and study Fine Art. Holland is
a good country to do so, it has a strong cultural
background.
‘My parents accepted my choice. They’re very supportive. They always stimulated me to follow my
passion. I went to a bilingual school, with many
native speakers of English as teachers. Maybe
that’s why it’s a natural thing for me to travel to
other countries. I feel quite at home in Groningen
after I arrived here ten days ago. I live in a student
house near the centre. The city is small with lots of
things to see and do. Everything is well organised
and clean. I’m sure I’ll be quite happy here.’

KRISTAPS KOKINS (25)
LATVIA
‘I’m in my final year of the Marketing & Business
study programme at Turiba University in the
Latvian capital of Riga. So this actually is my
last chance to upgrade my English, to see another
culture and to discover something new that may
change my future. I’m interested in the bicycle
business. Maybe I’ll find new inspiration in this
country where everybody owns one or more bikes.
Another option is my medical background. I
graduated as a doctor’s assistant, working in an
ambulance. Maybe I’ll start a pharmacy.
‘I arrived here the day before yesterday. I had no
place to stay, but I was really lucky. I flew from
Riga to Bremen. In the bus to Groningen I met
two Latvian guys. I’m staying at the place of one
of them now. As of today I’ll be trying to find a
room of my own. I really like Groningen. It’s an
old city, just like Riga. But unlike Riga, where
everything is old, there is also a lot of new
architecture. I love that combination.’

DALY SENGMANY (24)
FRANCE
‘My parents live in Paris. My father is an IT
specialist and my mother is a housewife. I’m the
youngest of the family, I have two elder sisters.
I was born in France but my parents came from
Laos.
‘I follow the master’s programme at the Institute
of Business in Nancy, in the north of France. A
colleague at the Paris banking company where I
did my internship, told me Groningen was such
a beautiful and interesting city. Her enthusiasm
caught on. So here I am to follow an exchange
programme at the International Business School.
I’m looking forward to a new culture, a new way
of life. When I finish this exchange programme I
have my master’s degree. And then? Who knows,
maybe I’ll stay in Groningen.’

FARHANA FAYEZ (21)
SAUDI ARABIA
‘One of my teachers in Finland recommended me
to go to Groningen to do the exchange programme
in Renewable Energy & Engineering. She told me
the Netherlands is very advanced in this field.
‘Farhana means happiness. I was brought up
more or less bilingual, Arabic and English. In my
hometown of Jeddah I went to a school in the
UK educational system with American, Egyptian
and British teachers. My father is a mechanical
engineer, my mother a primary school IT teacher.
‘I’m in my third year of Environmental Engineering at the Metropolia University of Applied
Sciences in Helsinki, the capital of Finland. I
wanted to experience a different sort of climate and
a different kind of culture. And I was not too keen
on going to North America or the Middle East
where so many of my countrymen go.
‘So Finland seemed a perfect choice. And it’s really
become kind of home after three years. I love to
snowboard in winter and to organise student trips
to Lapland and the Christmas village Rovaniemi
at the polar circle. I really love to immerse myself
into different cultures, but I don’t forget my own
culture. That way I’m having the best of both
worlds.’
3int
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