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Benodigdheden
*Twee dobbelstenen
*Enkele pionnen in verschillende 			
kleuren

Op sommige speelvlakken vloeit het bier. Mocht een
speler hier op landen, dan telt het gerolde aantal
dubbel.

Bijzondere vlakken
6 - Je redt je prima met een zesjesmentaliteit!
Ga verder naar 12.
19 - Je bedpartner zegt op het laatste moment af.
Sla een beurt over.
31 - Kroegenavond! Sla drie beurten over.
42 - Toetsweek! Ga terug naar 39.
52 - Kroegenavond! Sla drie beurten over.
58 - Je bent vergeten je wekker te zetten en mist de
deadline voor dat belangrijke verslag. Je moet het
jaar over doen en begint weer bij 1.
63 - Afgestudeerd! Het echte leven kan beginnen.

Bijzondere regels
Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou
spelen, moet vanaf 63 weer terugspelen.
Wie bij de eerste worp een 5 en een 4 gooit, gaat
meteen door naar 53.
Wie bij de eerste worp een 6 en een 3 gooit, gaat
meteen door naar 26.
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DAVEY
TENTAMENTREURNIS
Als je mij treurig wilt stemmen, moet je
mijn studenten wegsturen bij een tentamen. Elke toets is het weer raak, want
regels zijn regels en surveillanten blijven
surveillanten. Het maakt niet uit dat zo’n
student mijn lessen op een hoger niveau
heeft getild met fascinerende vragen en
interessante inzichten, dat ene inschrijfvakje kunnen vinden in Osiris, dat is wat echt
telt.
Dat een kleine administratieve misser
buitenproportioneel hard wordt bestraft,
maakt ons allemaal verliezers. De Hanze
levert in op rendement, docenten krijgen er
werkdruk bij en studenten incasseren een
retroactieve taakstraf. Als student is het mij
ook overkomen. Driehonderd uur in een
struikelvak gestoken, iedereen weken van
mij vervreemd, om vervolgens te horen dat
mijn cijfer niet werd toegekend vanwege
zo’n vinkje. Dit was op de universiteit waar
ze inschrijvingen pas naderhand checkten,
dus de docent had me al verteld dat ik een
negen had gehaald. De stressaanval en
het totale verlies van mannelijkheid die
ik beleefde bij de onderwijsbalie, inclusief
braken en tranen, wisten mij uiteindelijk te
redden.
Het jaar daarop nam ik plaats in de faculteitsraad en heb ik het systeem kunnen
afschaffen. De faculteit had interesse
in het boetesysteem dat ik voorstelde.
Dertig euro betalen doet de student ook
pijn, maar is een stuk beter dan een jaar
studievertraging. Laten we het ook op de
Hanze instellen. Dubbele karmapunten
als ze vervolgens van die boetepot een paar
bomen planten.
Minder rigide regels voorkomt ook dat
studenten de dupe worden van een verre
van feilloos systeem. Kijk als docent eens
met je studenten mee in Osiris. Waar vind
je de code voor het vak? Waarom staan er
achter die code drie opties? Als de colleges
en tentamens in 2017 plaatsvinden moet
je je dan inschrijven voor de optie 2017?
Fout. Dat jaartal is namelijk het collegejaar. Precies hierop sneuvelden vorig jaar
veel van mijn studenten. Ironisch genoeg
betrof het een tentamen UX, over de gebruikersvriendelijkheid van systemen. Een
bijdrage aan het voorkomen van nodeloos
gereserveerde tafels en overbodig geprinte
tentamens leveren de regels ook niet, want
wij, docenten, raden de studenten aan het
begin van het jaar aan om zich meteen voor
álle herkansingen in te schrijven.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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ALL ABOUT
SOFT SKILLS
Boudewijn Otten

Een spreekbeurt bij Facility
Management is al niet gemakkelijk,
maar in een vreemde taal is het
helemaal another cook.

Willen jullie meteen of liever wachten tot na het
filmpje?
‘Liever wachten’, zegt Marianne. Daarna fluistert
ze: ‘Ik ga helemaal dichtklappen, dat kan zomaar
gebeuren. Heb ik heel vaak bij presentaties.’
‘Wat? Wachten?’ Charlotte schrikt, haar adem
stokt, ze wappert haar gezicht koelte toe. ‘Laten we
toch meteen…’ kermt ze.
Hanneke van Driel hakt de knoop door. Ze is very
old school, had ze even daarvoor al gezegd. Toen
wapperde ze met een roze papier met de namen
van de eerstejaars die zich in het lokaal D226 van
de BrugsmaBorg ophouden.
‘We hebben een nieuweling. Kai, dat is een
Japanse naam, maar je ziet er niet Japans uit.
Where are you from?’
‘Leeuwarden’, says Kai.
‘Echt? Ik was benieuwd, Rusticus, je achternaam
klinkt ook niet Nederlands.’
‘Fries, misschien. Ik weet het niet.’
Kai is tweedejaars Facility Management, maar
hij moet nog wat eerstejaarsvakken doen. Engels,
bijvoorbeeld. Bij mrs. Van Driel is meedoen
verplicht.
‘You’re allowed to miss one’, zegt ze over de lessen.
In het beloofde filmpje komt de Amerikaanse
communications consultant Mark Jeffries aan het
woord.
‘This goes way faster than last week’, waarschuwt
Van Driel, en daaraan is geen woord gelogen.
En van Jeffries kun je nog wat leren ook. Soms
zien politici (hij laat een fragment van Hillary
Clinton zien) als ze voor een spreekbeurt opkomen
plotseling een bekende in het publiek: grote lach,
wijd open ogen en een priemende vinger die in
een handomdraai verandert in een opgestoken
duim. Maar er ís helemaal geen bekende, weet
Jeffries: de politicus laat zien dat zijn aanhangers

voor hem geen nummers zijn, maar mensen. ‘It’s a
brilliant game’, stelt Jeffries, die men onmogelijk
een zwartkijker kan noemen. Wanneer je wordt
afgewezen na een sollicitatie is dat ‘good news’,
want je leert iets over je ‘ job interview skills’ en
hoe meer je daarover weet, hoe dichter je bij je
droombaan bent.
Ook nice to know, en later misschien broodnodig,
is de tip dat je tijdens pitches voor een board
oogcontact met alle aanwezigen moet maken, niet
alleen met de Chief Executive Officer. ‘The first
thing the CEO will do after you’ve left the room, is
ask his crew what they think about your proposal.
All the crew will say no.’
‘It’s all about soft skills, he says. What does Jeffries
mean by soft skills?’ Van Driels vraag levert een
fraaie verzameling varianten van uh op. Totdat
in Marwins gemompel het woord non-verbal
opduikt. ‘Right, of course, everything that is non
verbal.’
Chiem en Kai mogen demonstreren hoe ze business
cards uitwisselen. Een Oscar is niet voor de
jongens weggelegd. Kai veinst nog enige interesse
voor het kaartje van lecturer Hanneke van Driel en
zegt thanks, maar Chiem weet zich geen raad met
de informatie over de Japanner tegenover hem.
‘For God’s sake, Chiem, say something about it’, zegt
Van Driel, die benadrukt dat de business card in
Azië veel meer betekent dan in Nederland. ‘You
showed no interest, that’s offensive.’
Marianne en Charlotte hebben zich gebogen
over de hospitality industry en meer in het bijzonder over de rol van vrouwen in de top van het
hotelwezen. In goed Engels laat het duo zien dat
vrouwen vanwege hun aandacht voor sfeer en hun
sociale vaardigheden een streepje voor hebben op
mannen, maar dat de onderlinge verschillen tussen
vrouwen groter zijn dan de verschillen tussen de
gemiddelde man en de gemiddelde vrouw. ‘As a
matter of fact’, zegt Marianne, ‘culture says more
about hospitality than gender.’
De stellingen van Marianne en Charlotte ‘do not
spark a discussion’. Geen van de klasgenotes is
het eens met de stelling dat girls have better social
skills than boys en niet één van de jongens wekt
de indruk dat hij het erg had gevonden als dat
wel het geval was geweest. Nevertheless, een prima
presentatie: Marianne een negen en Charlotte een
achtenhalf.

Foto: Luuk Steemers
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EEN KUS,
EEN HELD,
EEN VOETSTUK
Freek Niemeijer
Foto: Pepijn van den Broeke
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Ik buig mijn hoofd naar het zijne. Er is vluchtig
oogcontact voordat onze lippen elkaar raken. Ik
probeer te vergeten dat hij zojuist door diezelfde
lippen zijn eigen schaamhaar heeft geïnhaleerd.
Een intiem moment met de belichaming van een
verveelde doch creatieve generatie die zich afzette
tegen de conservatieve media. Maar laat ik niet te
hard van stapel lopen. We beginnen bij het begin.
Steve-O komt naar Groningen en ik wil erbij zijn.
Sterker nog: ik wil hem interviewen. Mijn missie
begint. Zijn Twitteraccount en Facebookpagina
blijken doofstom te zijn. Even een belletje naar De
Oosterpoort dan maar.

U.S. OF FUCKING A

‘Ja, moi, met Freek. Ik wil meneer Steve-O graag
spreken na zijn show... o, jullie ook? Snap ik. En jij
gaat daar niet over? Dan ga ik wat anders proberen. Ja, doei.’ Ook via andere kanalen lukt het
mij niet om contact met Steve-O’s management te
krijgen. Het boekingskantoor dat over het Nederlandse gedeelte van zijn tour gaat, heeft al tijden
niks meer van hem gehoord. Lekker dan. Ik zal
mijn kans na afloop van de show moeten grijpen.
Steve-O begint met het aanbieden van excuses
namens the U.S. of Fucking A. De naam van zijn
End Of The World Tour stond al vast, maar heeft
extra dimensie gekregen door de verkiezing van
Trump. Sinds hij de documentaire Blackfish zag,
over de controverse rondom orka’s in gevangenschap, voert Steve-O actie tegen Seaworld. Hij
klom met een opblaasorka een hijskraan in, dertig
politiemannen en tachtig brandweerlieden rukten
uit na deze roep om aandacht. De stuntman
hoopte een gevangenisstraf uit te lokken, maar dat
mislukte. Wel kreeg hij een fikse rekening van de
politie en de brandweer. Aha, daarom moet hij op
theatertour, voor het geld.

OORSPRONG VAN THE BUTTERFLY

Iedereen zou z’n idool weleens
willen ontmoeten. Maar een
fan van Steve-O zou beter
moeten weten. Hoewel, Freek
dus even niet. ‘Absolutely
fucking not, dude!’

Lang genoeg gepraat. Steve-O knipt een toefje
schaamhaar af, vouwt zijn handen tot een pijp en
inhaleert de rook die vrijkomt bij de verbranding
van de kleine bruine krulletjes. Jep, zo kennen we
hem. Naast hilarische anekdotes over bijvoorbeeld
de oorsprong van the butterfly, een truc waarbij hij
zijn balzak aan beide benen vastniet, besteedt de
42-jarige Stephen aandacht aan serieuzere zaken.
Met bewondering hoor ik de openhartigheid
over z’n drank- en cocaïnegebruik aan. Waar hij
vroeger met Kid Rock nog lijnen snoof over de
gehele breedte van een piano, is hij nu al jaren
clean. Het overmatige gebruik van verdovende
middelen leidde tot suicidale gedachten. ‘Somebody

told me the only way I’m allowed to kill myself, is by
getting my dick sucked. And I tried! Many times!’

OUDERWETS HET HAAR IN DE FIK

Het afkicken kostte jaren. Nu leidt hij een helder
bestaan, maar dé manier van leven vindt hij het
absoluut niet. ‘If I was a diabetic I wouldn’t tell
anybody not to eat cake. Same goes for alcohol and
drugs. Just because I can’t handle it, doesn’t mean
you can’t either.’
De rest van de show is een combinatie van bizarre
stunts, ontboezemingen en hilarische anekdotes.
Hij steekt zijn haar in de fik, knijpt citroenen uit
in zijn ogen en laat een tafel op zijn kin balanceren. Gewoon ouderwets vermaak zoals we
gewend zijn uit een tijd waarin we zelf ook wel
eens in een supermarktkarretje van een heuvel
reden.

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

De show is ten einde. Met zijn raspy voice belooft
Steve-O met iedereen in de zaal op de foto te
gaan. Hij gaat alle merchandising langs en noemt
de prijzen. Degenen die iets kopen, komen eerder
aan de beurt. Doorzichtige geldklopperij, maar hij
draait er tenminste niet om heen. Twintigers en
dertigers stellen zich als melkkoeien in rijen op.
Het publiek koopt boeken die nooit zullen worden
gelezen, shirts die nooit worden gedragen en
posters die zeker niet in woonkamers komen
te hangen. Alles om wat sneller aan de beurt te
komen. Als ik in ruil voor twintig euro een shirt
met daarop het hoofd van meneer O in ontvangst
neem, voel ik meteen dat het na twee keer wassen
compleet effen zwart zal zijn. Dan is het moment
daar: ik schud de hand mijn held.

HOER ZOEKT MELKKOE

‘My hero’, begin ik, ‘after this, can I have ten
minutes of your time to do a short interview?’ Het
blijft even stil. Na enkele seconden verschijnt er
een brede lach op zijn gezicht.
‘Absolutely fucking not, dude!’, grinnikt hij. ‘After
this I will be exhausted, grumpy and on my way to
the next city.’ Direct door naar de volgende cash
cow bedoelt hij.
Wat volgt is mijn intieme moment met Steve-O.
Ik heb twintig euro betaald voor een kus met een
hoer die er alles aan doet om de schade die zijn
losbandige levensstijl heeft aangericht te betalen.
Teleurgesteld ben ik zeer zeker niet. Iemand die
ooit een omelet bakte van zijn eigen kots, valt bij
mij niet zo snel van zijn voetstuk.
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JOLAR DRIM:
VAN KLUIZENAAR
TOT PARTYMACHER
Freek Niemeijer
Foto: Pepijn van den Broeke
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Paradigm, zaterdag 5
november: de lancering van het
nieuwe label Lines. Techno-dj
en producer Jolar Drim was
erbij. Niet alleen omdat het een
heel vet feestje was. Z’n nieuwe
EP, Sleep Disorder, was de
eerste release van Malbetriebs
kakelverse label.

Dat de Groningse knoppendraaier Jolar Drim
lekkere muziek maakt staat buiten kijf. Malbetrieb heeft de talentvolle student van de Minerva
Academie voor Popcultuur niet voor niks als eerste
act laten tekenen bij Lines.
Het huis van Jolar Drim, Jordi Meijerink voor
bekenden, zit verstopt in een smalle steeg in de
rosse buurt. De sfeer in huis verschilt niet zo gek
veel van die van buiten. De grote spiegelwand
met rode sfeerverlichting is een relikwie uit de tijd
waarin de dames van lichte zeden het stulpje nog
gebruikten als sportaccommodatie.

JORDI, WIE BEN JE EN WAAR KOM JE
VANDAAN?
‘Ik ben een Grunneger. Geboren en getogen. Mijn
muzikale aanleg komt niet uit de lucht vallen, zo
zat mijn moeder vroeger in een punkband en heb
ik meer muzikale familieleden. Toen ik achttien
was, in 2007, werd ik verliefd op elektronische
muziek. Drie jaar later kocht ik mijn eerste setje en
begon ik zelf muziek te maken. In die tijd werkte
ik me op tot vestigingsmanager bij een directmarketing-bureau. Twee jaar geleden stopte ik met
dat werk en meldde me aan op de Academie voor
Popcultuur. Hier besloot ik me te richten op een
ambitie waarvan het zaadje eigenlijk in 2007 al
geplant was.’
WAAR WERD JE PRECIES VERLIEFD OP
IN 2007?
‘De beats, de feestjes. Eigenlijk de hele scene.

Evenementen als Technootjes vond ik geweldig.
Tegenwoordig heb je eigenlijk elk weekend wel een
aantal feesten in de stad. Paradigm blijft wel dé
plek van Groningen op dit gebied.’

BIJ DIE SCENE HOREN DE NODIGE
DRANK EN DRUGS.
‘Ja, alles wel! Haha! Wel met mate, natuurlijk.
Drugs zijn onlosmakelijk verbonden met elektronische muziek. De technoscene is de afgelopen
jaren gegroeid, en drugs hebben er eigenlijk altijd
onderdeel van uitgemaakt.’
JE CARRIÈRE ZIT IN EEN STROOMVERSNELLING. HOE IS DAT ZO GEKOMEN?
‘In de propedeuse van Popcultuur ben je nog
niet zoveel met muziek bezig. In het tweede
jaar focuste ik me op Sleep Disorder. Echt een
individueel proces. Via UlsT, die van alles regelt
bij Paradigm, kwam ik in contact met Malbetrieb.
Hij heeft mijn werk beluisterd en was direct
enthousiast. Daarna is het eigenlijk snel gegaan.
Afgelopen december had ik mijn eerste kickdown
tijdens het Paradigm Vrijdagmiddag Collectief.
Daar sloot ik af samen met Micky Munday.
Inmiddels heb ik getekend bij Lines en kon ik
proeven aan het leven als artiest. Dat smaakt zeker
naar meer.’
WAT IS ER VERANDERD SINDS DE
RELEASE VAN SLEEP DISORDER?
‘Ik heb nog niet zoveel volgers op Soundcloud
of Facebook. Sinds de release is dat wel aan het
groeien. Uit alle uithoeken van de wereld krijg ik
berichtjes binnen over mijn muziek. Dat werkt
erg motiverend en prikkelt me om nog harder te
werken aan nieuw materiaal.’
Jordi kijkt op zijn telefoon: ‘Ik ben op nummer
twintig binnengekomen in de lijst van Beatport!
Heel vet!’

HOE BEVALT HET OPTREDEN VOOR
PUBLIEK?
‘Goed. Veel dj’s beginnen met live optreden met
andermans werk. Pas daarna gaan ze de studio
in om zelf tracks te produceren. Bij mij ging het
precies andersom. Ik zat jaren als een kluizenaar
in mijn studio te werken voordat ik begon met
draaien. De eerste keer was natuurlijk spannend,
maar echt zenuwachtig ben ik gelukkig nooit voor
een optreden. Het is fantastisch om nu aan de

andere kant van de draaitafels te staan en te zien
dat de mensen los gaan op mijn muziek. Daar doe
je het uiteindelijk voor.’

WAT WIL JE NOG GRAAG LEREN OP DE
ACADEMIE VOOR POPCULTUUR?
‘Sowieso ben je als artiest en producer continu
bezig met je ontwikkeling. De Academie is een
perfecte leeromgeving. Docenten met veel ervaring
zorgen ervoor dat je ook op technisch vlak voortdurend blijft groeien. Je kijkt altijd kritisch naar
je eigen werk, maar de constante feedback van
medestudenten en docenten is erg leerzaam. Het
houdt je scherp.
‘Nu het een beetje begint te lopen qua boekingen
is het handig om me ook op zakelijk gebied te ontwikkelen. Tot nu toe leer ik veel van mensen als
Malbetrieb. Hij is echt bedreven in de hele marketingmotor die schuilgaat achter de schermen. Ook
op de Academie voor Popcultuur kun je meer leren
over marketing en het bestaan als zzp’er.’
ZOU JE DIT WERK VOOR ALTIJD
WILLEN BLIJVEN DOEN?
‘Muziek moet altijd onderdeel blijven uitmaken
van m’n leven. Ik kan nu zelf kiezen wanneer ik
werk. Die vrijheid is me veel waard. Veertig uur in
de week werken voor iemand anders zie ik mezelf
niet zo snel meer doen. Ik hoop dat ik over tien
jaar nog steeds de energie heb om net zo te knallen
als nu!’
WAT WIL JE IN HET KOMENDE JAAR
BEREIKEN?
‘Ik wil meer EP’s uitbrengen. Albums zijn me
nu nog wat te tijdrovend. Nu ik weet hoe leuk
optreden is, wil ik meer boekingen krijgen om te
gaan draaien. Mijn muziek is nu verplaatst van de
thuisstudio naar de dansvloeren in Groningen.
Next step: andere steden en landen veroveren.’
Jordi geeft een korte rondleiding in zijn thuisstudio. De compleet rood geschilderde ruimte
staat vol met audioaparatuur. De namen van de
apparaten zijn abracadabra voor een leek, maar
de begeistering is duidelijk te zien in de ogen van
de jonge technobaas. Omringd door tientallen
lichtjes en knopjes neemt piloot Jolar Drim plaats
in zijn cockpit. Stevige kicks en fijne melodieën
laten de ruimte trillen. Fasten your seatbelts: Jolar
Drim stijgt op.
13
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Illustratie: Kalle Wolters

STUDENTEN
SLACHTOFFER VAN
NIEUWE HUURWET
Chris Bakker

Kamerbewoners zijn de dupe
van de wet Doorstroming
Huurmarkt. Door deze wet
mogen verhuurders tijdelijke
huurcontracten aanbieden. Dat
geeft huisbazen de mogelijkheid
om kamerhuurders onder druk
te zetten. En dat doen ze ook.

huurders. ‘Er zullen meer tijdelijke contracten
worden aangeboden en de Huurcommissie zal
minder zaken krijgen voorgelegd. Het wordt een
stuk lastiger voor huurders om hun recht te halen.’
Maar niet onmogelijk, tenminste, als het om zelfstandige woonruimtes gaat. Tijdelijke contracten
voor de huur van zelfstandige woningen worden
na twee jaar automatisch omgezet in contracten
voor onbepaalde tijd. De wet Doorstroming
Huurmarkt bepaalt dat huurders deze contracten
nog tot zes maanden nadat het contract voor onbepaalde tijd is geworden, kunnen voorleggen aan de
Huurcommissie om vast te stellen of de aanvangshuurprijs juist is. Als de huur te hoog is, kan de
huurder het te veel betaalde geld terugkrijgen van
de verhuurder. Maar dat geldt dus alleen voor
zelfstandige woonruimtes, niet voor kamers.

STUDENTEN LOPEN GROOT RISICO

‘Kamerverhuurders bieden tegenwoordig contracten aan voor de duur van een half jaar en één
dag.’ Enno van Dalen van het Groningse advocatenkantoor Derix & Van Dalen constateert dat de
wet Doorstroming Huurmarkt in het voordeel van
de verhuurder uitpakt. Die ene dag is een direct
gevolg van deze wet, die op 1 juli van kracht werd.
De wet bepaalt dat de huurder zes maanden de tijd
heeft voor het laten toetsen van de hoogte van de
huur. Van Dalen: ‘Als een huurder in die eerste zes
maanden de Huurcommissie niet verzoekt om de
aanvangshuurprijs te toetsen, biedt de verhuurder
hem een nieuw huurcontract aan. Stapt de
huurder wél naar de Huurcommissie, dan doet de
verhuurder dat niet.’

HUURCOMMISSIE STAAT BUITENSPEL
De wet leidt er dus toe dat de verhuurders de
bemoeienis van de Huurcommissie kunnen
omzeilen. Voor 1 juli golden de contracten voor
onbepaalde tijd. Indien de Huurcommissie vaststelde dat de opgelegde huur te hoog was, moest
de verhuurder de huur verlagen en het geld dat
hij te veel had ontvangen terugbetalen. Advocaat
Van Dalen: ‘Met de nieuwe wet in de hand zet de
verhuurder de huurcommissie buitenspel.’
Marcel Trip van de Woonbond, de belangenbehartiger van Nederlandse huurders, ziet in de wet
eveneens een verzwakking van de positie van de

En wie huren er kamers? ‘Het grootste deel van de
kamerbewoners is student en zij zijn dus de dupe
van de nieuwe wet’, zegt Christiaan Brinkhuis,
voorzitter van de Groninger Studentenbond.
‘In de oude situatie kon je zonder gevolgen je
huurprijs laten toetsen, want je contract was toch
voor onbepaalde tijd. Maar als je dat in de nieuwe
situatie laat doen, staat de verhuurder in zijn
recht als hij je géén nieuw huurcontract aanbiedt.
Studenten worden dus ernstig benadeeld, want ze
lopen een veel groter risico als ze naar de Huurcommissie stappen. Dit zorgt ervoor dat studenten
moeilijker hun recht kunnen halen.’ En daar komt
bij dat kamerverhuurders hun huurders vijf jaar
lang tijdelijke contracten mogen aanbieden. (Eén
van de achtergronden van de wet is de ongewenste
praktijk waarin studenten in hun studentenkamer
bleven wonen nadat ze waren afgestudeerd).

GEDWONGEN BEMIDDELINGSKOSTEN

Al met al staan verhuurders sterker, en daar maken
ze gebruik van. Zo kunnen ze huurders ertoe
overhalen om bemiddelingskosten te betalen, ook
wanneer dat niet is toegestaan. Ciska, ze wil niet
met haar echte naam in het blad, huurt van een
grote verhuurder in Groningen. ‘Mijn huisgenoten en ik wonen hier sinds oktober en allemaal
hebben we een huurcontract voor een jaar. Op een
gegeven moment veranderde de verhuurder van
makelaarskantoor. De nieuwe makelaar dwong
ons om opnieuw contractkosten te betalen, terwijl
dit volgens ons niet hoefde. Maar onze bezwaren
leverden niets op. We kregen duidelijk het idee

dat hij ons contract niet zou verlengen als we deze
kosten niet zouden betalen.’

MINISTER BLOK GRIJPT NIET IN

Wat is er aan zulke praktijken te doen? Advocaat
Enno van Dalen weet het nog niet. ‘Ik heb nog
geen zaak gezien, het is dus afwachten wat er gaat
gebeuren. Het is een nog vrij nieuwe wet en het
duurt even voordat alle huurders er te maken mee
krijgen. Ik ben wel benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Want ik ben er vrij zeker van dat er zaken
komen en dat er jurisprudentie over zal ontstaan.’
Minister Stef Blok van Wonen ziet vooralsnog
geen reden om in te grijpen. Hij laat weten: ‘Wij
herkennen niet dat er voor onzelfstandige woonruimte alleen nog contracten voor zes maanden en
één dag worden gesloten, die dan gelden als een
soort proeftijd om een beroep op de Huurcommissie te voorkomen. Bij de behandeling van de
wet hebben we het parlement uitgebreide toezeggingen gedaan voor de monitoring in aanloop
naar de evaluatie na vijf jaar. Proeftijd is daarin
een expliciet aandachtpunt: we willen voorkomen
dat tijdelijke contracten worden gebruikt voor het
creëren van een proefperiode.’
Het ministerie ontkent stellig dat de wet bedoeld
is om de verhuurder te bevoordelen.
‘Elke wijziging in het huur(prijzen)recht heeft
invloed op de balans huurder-verhuurder. Wij
benadrukken dat het ministerie bij de totstandkoming van de wet Doorstroming Huurmarkt er níet
naar heeft gestreefd die balans in één richting te
laten uitvallen.’

DE HUURCOMMISSIE

De Huurcommissie is een overheidsorganisatie waar huurders en verhuurders kunnen
aankloppen als ze verschillen van mening.
Als een huurder vermoedt dat hij te veel
huur betaalt kan hij aan de Huurcommissie
vragen of de huur wel klopt. De Huurcommissie komt dan langs om de woonruimte
te beoordelen en stelt op grond van die
bevindingen een maximale huurprijs vast.
Een verhuurder kan naar de Huurcommissie
gaan als hij vindt dat de huur omhoog mag,
bijvoorbeeld omdat hij dubbel glas heeft
geplaatst. De uitspraken van de Huurcommissie zijn bindend.
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GOED
WIJS
Anne Floor Lanting
Foto: Pepijn van den Broeke

Studenten en stadjers hebben
vaak maar weinig contact met
elkaar. Het project WIJS wil
die contacten intensiveren: in
ruil voor studiepunten krijgen
studenten de kans om iets te
doen voor de stad.
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Je zou het er niet verwachten tussen de supermarkten, drogisterijen en een leegstaande slijterij,
maar het hoofdkwartier van het project Wijk Inzet
door Jongeren en Studenten (WIJS) zit in winkelcentrum Paddepoel. Precies waar de doelgroep, de
doorsnee-inwoner van Groningen, zich ophoudt.
Het voormalige tapasrestaurant is studentikoos
ingericht, het meubilair een informeel allegaartje.
Studenten zitten achter hun laptops aan tafels te
werken, achterin uitnodigende banken. Aan de
muren en op borden hangen posters met gekleurde
post-its. Iedere plakker vertegenwoordigt een
studentenproject in uitvoering. ‘Dit studiejaar zijn
er dertig nieuwe projecten bijgekomen waaraan in
totaal zo’n vierhonderd studenten werken’, vertelt
Harald Hilbrants, één van de initiatiefnemers.

NIET ALLEEN OVERLAST

Socioloog Hilbrants deed voor zijn afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen
onderzoek naar studentenparticipatie in de stad.
‘Studenten doen graag iets voor de stad, zo bleek,
maar ze hebben het vaak erg druk. De studie,
de bijbaan en allerlei andere typische studentendingen slokken echter zoveel tijd op dat dat
erbij inschiet.’ De Gemeente Groningen, waar
Hilbrants nu werkt, zocht naar initiatieven die
ervoor konden zorgen dat studenten iets konden
bijdragen aan de stad, iets positiefs, iets waardoor
stadjers bij het woord studenten niet meer meteen
denken aan overlast. Hilbrants ging op zoek
naar voorbeelden en nam samen met een collega
contact op met de Academie voor Sociale Studies
van de Hanzehogeschool. ‘De opleiding Toegepaste Psychologie wilde meer naar buiten treden,
meer de wijken in en studenten meer concrete
opdrachten geven.’ Een match was geboren, en de
kiem voor WIJS was er.
De projecten van WIJS variëren enorm. ‘Studenten doen onderzoek, organiseren activiteiten
voor buurtbewoners, ondersteunen bewonersinitiatieven en geven advies in de steunpunten die
de studenten hebben opgezet.’ Stadjers kunnen
in het pand in Paddepoel terecht bij een juridisch
en financieel steunpunt, een steunpunt voor
ondernemers, een steunpunt voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken en een steunpunt voor
verzekeringen.

PARTTIME ONDERNEMEN

Op het ondernemerssteunpunt helpt student
Bedrijfseconomie Karel Pleij (26) bijstandsgerech-

tigden. Die mogen in de gemeente Groningen
sinds 1 oktober 2015 met behoud van uitkering
ondernemende activiteiten ontplooien (in 2017
wordt dit experiment, de regeling Parttime Ondernemen in de Bijstand (PTO), geëvalueerd). ‘Rond
de PTO zijn veel ingewikkelde regels waaraan de
ondernemers zich moeten houden, daarbij kunnen
ze wel wat hulp gebruiken’, vertelt Pleij, die de
aspirant-ondernemers de basis wil verschaffen
waarmee ze snel eigen inkomsten genereren waardoor ze uit de uitkering komen.
De student Bedrijfseconomie vindt het mooi
dat volkomen onbekenden hem vertrouwen. ‘Zo
kwam er driekwart jaar geleden een man naar me
toe die al een tijd in een uitkering zat. Hij wilde
graag ondernemen, maar hij wist niet waar hij
moest beginnen. Ik heb hem geholpen met z’n
belastingaangifte en z’n boekhouding. Inmiddels
maakt z’n bedrijf winst.’

RODDEL IN HET VERZORGINGSHUIS

Naast de steunpunten voert WIJS tijdelijke
projecten uit. Enthousiast gaat Hilbrants een heel
rijtje langs, spiekend op de posters met post-its.
‘In een verzorgingstehuis doen studenten Toegepaste Psychologie onderzoek naar roddelgedrag.
Studenten Sociaal-Juridische Dienstverlening
zijn bezig met een project over voorzieningen
voor minima, ze zoeken naar de formule voor een
informatiepakket over die voorzieningen.’ Volgens
Hilbrants is een stage of afstudeeropdracht bij
WIJS een unieke ervaring. ‘Bij een commercieel
bedrijf of reguliere instelling vind je die niet snel.
Hier zit een multidisciplinair team van studenten.
Die verschillende opleidingsachtergronden zorgen
voor een interessante dynamiek. Studenten leveren
een concrete bijdrage aan de samenleving: hun
onderzoek of opdracht wordt echt in de praktijk
gebruikt. In principe kunnen studenten bij WIJS
alles doen wat ze willen, zolang het maar toegevoegde waarde heeft voor de samenleving.’

ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

Niels Bos (23) maakt als afstudeeropdracht voor
de studie Multimedia Concepting & Design
een interactieve video over WIJS. De doelgroep
bestaat uit mensen van tussen de dertig en vijftig
jaar die een gemiddeld tot laag inkomen en een
laag opleidingsniveau hebben. ‘De video moet
duidelijk maken wat WIJS voor deze doelgroep
kan betekenen. De video moet antwoord geven op
de eerste vragen die de mensen stellen.’

Niels liep eerder stage bij een reclamebureau in
Amsterdam. ‘Daar was de sfeer heel anders dan
hier, veel formeler. Dit is een jonge organisatie,
dat merk je aan de relaxte sfeer die er hangt. We
hebben veel plezier en grappen wat af, maar we
kunnen ook heel serieus aan het werk zijn. Het
wisselt elkaar mooi af.’ Het reclamebureau had
weer andere voordelen. ‘Daar kon ik terugvallen
op een grote groep experts in mijn vakgebied, dat
is hier weer wat minder.’

SPEUREN NAAR BATEN

Hans Mulder (27) liep stage bij verzekeringsbedrijf Univé voordat hij aan de slag ging bij WIJS.
‘Daar was ik de enige student op de afdeling. Dat
maakt het direct al heel anders.’ Momenteel is hij
bezig met zijn afstudeeronderzoek voor Bedrijfseconomie: hij speurt naar een methode die de
maatschappelijke baten die WIJS oplevert financieel meetbaar maken. ‘Die vraag is van belang
in verband met de subsidies die de gemeente aan
WIJS verstrekt.’ Toch weet ook Mulder dat cijfers
niet het enige zijn wat telt, juist de maatschappelijk waarde van het initiatief sprak hem aan.
‘Het leukste is om mensen te kunnen helpen met
simpele vragen. Zo kwam er laatst iemand aan de
balie die hulp nodig had met een sollicitatiebrief.
Het kostte mij slechts een kwartiertje, maar het
effect kan heel groot zijn en de dankbaarheid ook.’

HET PROJECT WIJS

WIJS, een samenwerking tussen de
gemeente Groningen, MJD en de Hanzehogeschool, geeft studenten de kans
om praktijkervaring op te doen terwijl ze
zich inzetten voor Groningse wijken.
Geïnteresseerd in WIJS? Wil je iets
betekenen voor de stad? Mail dan naar
info@wijsgroningen.nl of loop binnen
op het hoofdkwartier in winkelcentrum
Paddepoel (Dierenriemstraat 106-A).
17

HANZEMAG
TEST
BORDSPELLEN
Aron de Jong
Foto: Jasper Bolderdijk
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Op koude en gure winteravonden
blijven zelfs de studenten binnen.
Knus thuis ligt een Netflixmarathon voor de hand, maar
zo’n avond leent zich ook perfect
voor oer-Hollandse bordspellen.
De hoogste tijd voor weer zo’n
wetenschappelijk volkomen
onverantwoorde HanzeMag-test.

Voor ons op tafel ontwaren we een toren van
kartonnen dozen. Geen Risk of Monopoly, nieuwe
gezichten staren ons aan: Escape Room the Game,
Cards Against Humanity, en 30 Seconds.
We onderwerpen de bordspellen aan een test
waarbij we letten op drie factoren: instapniveau,
drankspelwaardigheid en de funfactor. Het instapniveau spreekt voor zich: leent het spel zich voor
een avondje bordspel zonder dat er eerst een uur
lang voorbereidingen moeten worden getroffen?
Omdat we studenten zijn, kijken we hoe makkelijk
het spel zich laat omvormen tot een drankspel,
de drankspelwaardigheid. De funfactor drukt de
waardering uit voor het algehele plezier dat uit het
spel te halen is. Gewapend met pen, papier en bier
zitten de juryleden klaar, ernstig, licht gestrest en
gespannen tot in de vezels.

ESCAPE ROOM THE GAME

Het eerste spel dat op de pijnbank wordt gelegd, is
er niet zomaar ééntje. Escape Room The Game van
Identity Games is namelijk verkozen tot Speelgoed
van het Jaar 2016. De verwachtingen zijn hooggespannen, ietwat zenuwachtig openen we de doos.
Het doel is simpel: ontsnap uit de room voordat de
timer op nul staat. De uitvoering is iets gecompliceerder. Het lezen van de handleiding is essentieel.
Tijdens het doorbladeren komt het eerste kritiekpuntje aan de oppervlakte. ‘Je kunt elke room
maar één keer spelen’, roept Hugo verontwaardigd. ‘Spel van het Jaar? Meer het meest gierige
spel ooit gemaakt. Je betaalt gemiddeld negen euro
per uur om dit te spelen.’

Na twintig minuten studie kunnen we dan eindelijk beginnen. We storten ons op de eerste kamer:
Prison Escape. De handleiding vertelt ons dat 75
procent van de spelers erin slaagt om de kamers
binnen één uur te verlaten. Vol goede moed en
een snuifje arrogantie beginnen we. Dapper als
we zijn, stellen we dat we per persoon twee atjes
trekken wanneer we de kamer niet op tijd uit
weten te komen.
Al snel ontdekken we dat het niveau toch iets
hoger ligt. Tijdens het ontcijferen van de eerste
code lopen we vast. Het is niet duidelijk wat me
moeten doen en de sfeer wordt grimmig. De
frustratie krijgt de spelers in de greep en al snel
klinken verwijten over en weer. Het ontsnappen
en uitvogelen van de kamers is vaak tergend, maar
de kick wanneer het uiteindelijk lukt is ook niet
mis.
Spelenderwijs komen we erachter dit absoluut
geen drankspel is. Alle aandacht moet bij het spel
zelf liggen en tijd voor drinken is er nauwelijks.
Met pijn en moeite bereiken we de laatste kamer.
Op de klok staan nog tien minuten. Krampachtig
ontdekken we in acht minuten drie van de vier
sleutels. In volle paniek proberen we willekeurige
sleutels, maar niks mag baten. We verliezen kansloos en behoren tot de 25 procent losers. Verslagen
atten we de biertjes. Met gedeukt ego wenden we
ons tot het volgende spel.
Score: 5,8

30 SECONDS
Na al het hersengekraak is het tijd voor iets
luchtigers. Bij 30 Seconds, een partygame van
999 Games, strijden teams tegen elkaar. Het is de
bedoeling dat één teamlid de vijf begrippen die op
een kaartje staan omschrijft. De andere teamleden krijgen dertig seconden om zoveel mogelijk
begrippen te raden. Een worp met een dobbelsteen
en het aantal antwoorden bepalen hoeveel vakjes
het team vooruit mag. De eerste die de finish
bereikt, wint.
Na het drankspeldebacle van Escape Room
besluiten we dit spel anders aan te pakken. Het
aantal vakjes dat een team vooruit mag zetten, is
ook het aantal ferme slokken dat de tegenstander
moet nemen.
Binnen de kortste keren ervaren we hoe goed 30
Seconds zich leent voor een alcoholische uitwerking. Aan de lopende band worden er glazen
geledigd en gevuld. Het spel gaat in een heerlijk
hoog tempo en beide teams strijden gepassioneerd
om de winst. De alcoholconsumptie begint steeds
duidelijker vruchten af te werpen en het uitleggen
van simpele begrippen wordt steeds moeilijker.
Kees lalt over een cartoonserie met een muis en
een rat, wat naderhand over Tom en Jerry blijkt te
gaan. Ik tast in het duister na de troebele beschrijving die Hugo ten beste geeft: ‘Zo’n kutactrice die

allemaal in van die kutfilms speelt.’ Hoe vreemder
de omschrijvingen, hoe harder het gelach. 30
Seconds is een snel, hilarisch spel dat ook nog eens
uitermate geschikt is als drankspel. Wat wil je nog
meer?
Score: 8,3

CARDS AGAINST HUMANITY

Na tig bier belanden we bij het laatste bordspel
aan, of beter gezegd: kaartspel. De regels zijn
simpel. Iedere speler heeft tien kaarten in de hand
met daarop verschillende woorden en zinnen.
De Kaart Tsaar moet een zwarte kaart spelen
waarop een vraag staat, of een leeg vakje. De
andere spelers moeten een kaart neerleggen die een
antwoord geeft of een invulling van het lege vakje
is. Diegene die het grappigste antwoord bedenkt,
wint de ronde. Dit gaat door totdat iemand een
kaart trekt waarop de tekst Make A Haiku prijkt.
De antwoorden die op de vragen gegeven kunnen
worden, zijn in de gemiddelde sociale situatie zeer
ongepast. Desondanks weet de jury het met een
morbide gevoel voor humor goed te waarderen.
Vragen als The class field trip was completely ruined
by… worden beantwoord met: an endless stream of
diarrhea, German dungeon porn en a super soaker
full of cat pee. Kees merkt treffend op dat het meest
banale antwoord de grootste kans heeft om te
winnen.
Cards Against Humanity (CAM) is vermoedelijk
een prima drankspel. Een coherente uitspraak
hierover kunnen we op deze testavond helaas
niet doen, want de drank heeft onze gedachten
beneveld, we zijn redelijk lam.
We begonnen CAM met de regel dat de winnaar
één drankje mocht uitdelen, maar dat was na een
paar rondes gedaan. ‘Op eigen kracht doortanken,
nu’, verwoordde Maarten de mening van de jury
doeltreffend, ‘we maken er géén stom drankspel
van. Onze eer te na.’
Het spel excelleert in het creëren van plezier.
Tientallen keren bulderen we om de bizarre
antwoorden. Wanneer het einde in zicht is en
iedereen zijn haiku moet maken, pinkt Stefan een
laatste traan uit zijn ogen weg: ‘Dit is één van de
leukste spellen ooit. Ik kan me niet herinneren
wanneer ik voor het laatst zo hard gelachen heb.’
Score: 8,1

GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD

Terwijl de laatste biertjes in een laag tempo
soldaat worden gemaakt, raakt de jury verzeild
in een korte nabespreking. Vroege herinneringen
aan ganzenbord en Monopoly komen boven. De
oer-Hollandse gezelligheid is nog steeds niet verloren gegaan. Hoewel de meningen over de spellen
uiteenliepen, is de jury het over één ding roerend
eens: een bordspelavondje is een zeer aangenaam
alternatief voor een Netflix- of game-avond.
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

HEADSPACE
Teodor Lazarov

Teo is een cognitieve alchemist. Hij
speurt naar legale en onschadelijke
middelen en methodes die van
loodzware tentamenperiodes gouden
tijden maken. Deze maand probeert
hij de mindfulnessapp Headspace uit.

BASIS BLUE SKY

In de eerste tien gratis lessen van Headspace leer je
de basis van het nietsdoen. Eén les staat voor één
dag. Ik besluit om het in mijn ochtendroutine op
te nemen. Gewoon na het wakker worden. Het
blijkt lastiger te zijn dan ik ooit had gedacht. Mijn
gedachten schieten overal naartoe. Het is bijna
onmogelijk om niet ergens aan te denken.
Alles in de oefening draait om het focussen op je
ademhaling. Jezelf leeg maken, of in de woorden
van Andy: een stapje terugnemen en je gedachten
observeren zonder erdoor meegesleept te worden.
Hij gebruikt de metafoor van blue sky. Wolken
komen en gaan, maar daarboven is het altijd
rustig, helder en chill.

PODCASTS EN HYPERFOCUS

Mindfulness en meditatie hebben een bepaald
stigma. Zweverige hippie-achtige praktijken
waarbij je urenlang stil moet zitten, terwijl je
focust op leegte. Niets voor een adhd’er. Ik kan
nauwelijks drie alinea’s schrijven zonder twee keer
een rondje door mijn kamer te lopen en driemaal
mijn Facebook te checken. Het enige waarmee ik
mezelf in hyperfocus krijg, is het luisteren naar
boeiende verhalen. Vroeger waren dat sprookjes,
tegenwoordig podcasts. Eén ochtend in de week
neem ik er de tijd voor. Bakkie koffie erbij en helemaal wegspacen bij succesverhalen van anderen.

RONDUIT GEKKENHUIS

Drie dagen doe ik de lessen trouw, maar de vierde
dag vergeet ik de sessie. Het is een stressvolle
week met de ene deadline na de andere. Ronduit
gekkenhuis. Wanneer de telefoon gaat en ik hoor
dat een project nog eerder af moet dan verwacht,
is mijn eerste reactie verbazing. Niet om de vervroegde deadline, maar omdat ik bijzonder kalm
en rustig blijf. Ik schrik ervan. Haal vervolgens
mijn schouders op en begin met mijn werk.
Zonder stress en in volle focus.
De ochtend erna sta ik vroeg op en maak het
project af. Gedurende de dag komt het gevoel van
onrust naar boven borrelen. De deken van rust en
stilte verdwijnt en stress neemt het weer over. Hoe
kan dit toch? Dan valt het kwartje: ik heb twee
dagen geen Headspace gedaan. Snel pak ik mijn
telefoon en doe mijn oordopjes in om te testen of
mijn vermoeden klopt.

HEADSPACE

Ondernemers als Elon Musk (Tesla), Peter Thiel
(Paypal) en Chris Sacca (Twitter) wordt in zulke
podcasts gevraagd naar een routine die ze op latere
leeftijd oppakten en waarvan ze zeggen: had ik
dat maar eerder gedaan. Al deze mensen noemen
meditatie. Ze zweren er zelfs bij.
Wanneer de naam Headspace voor de zoveelste
keer valt, laat ik mijn afkeer voor hippieshizzle
varen en download de app. Als altijd onder het
motto: baat het niet, het schaadt ook niet.

WHAT THE FREAKING F*CK!

ANDY DE CIRCUSARTIEST

Headspace komt uit het brein van Andy Puddicombe. Een Brit met een indrukwekkend verhaal.
Andy stopt op 22-jarige leeftijd met zijn studie
sportwetenschappen en reist af naar de Himalaya
waar hij wordt ingewijd in het kloosterleven. Na
een jaar volledig teruggetrokken te hebben geleefd,
keert hij terug naar de bewoonde wereld en wordt
circusartiest.
De vraag die in het begin van Headspace wordt
gesteld, luidt: wanneer was de laatste keer dat
je tien minuten lang niets hebt gedaan? Geen
televisiekijken, telefoonstaren, aanrommelen, of
wegdromen. Echt niets niets, dus. Ik kon me dat
niet herinneren.
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Foto: Pepijn van den Broeke

Tien minuten Andy zijn voldoende om helemaal
ondergedompeld te worden in een zee van angst,
paniek en twijfel. Bij het openen van mijn ogen is
alles bijna in één klap weg. What the freaking fuck!
Ik maak het programma af in de dagen die volgen
en daarna neem ik zonder een spoor van twijfel
een abonnement op de app.
Meditatie heeft door Headspace een praktische
strekking gekregen. Geen veganistisch hippie-gelul, maar pure focustraining. Niet zomaar
stilzitten en aan niets denken, maar juist je
gedachten en gevoelens observeren en er kalm
onder blijven. Geen stress, alleen rust en concentratie. De tijd staat stil. Ik heb ruimte om mentaal
te ademen. Conclusie: dit is verreweg het beste wat
ik tot nu toe heb getest.

Mode, daar lusten studenten wel pap van. Daarom
zoekt mode-reporter Myrthe naar de trends op de
Hanzehogeschool. Inmiddels is het hartje winter,
brrr. De vraag is natuurlijk: hoe combineer je warm
genoeg en superleuk? Het antwoord luidt mosterdgeel
en de trui-jurk.

m o d e t r e n d s
o p d e h a n z e
mosterdgeel en de trui-jurk

de trui-jurk
De trui-jurk is de mooie Nederlandse vertaling
van de Engelse term sweater dress. Twijfels bij deze
vertaling slaan echter toe als je het woord trui-jurk
snel uitspreekt. Zeg je nu trui-jurk of trouwjurk?
Tja…
De trui-jurk is niet alleen superleuk, maar ook
nog eens lekker comfortabel. Oftewel, het perfecte
winteritem. Combineer de jurk met een paar overthe-knee boots (ook een trend dit seizoen!) of met
een paar enkellaarsjes. De jurk is prima geschikt
voor een nette gelegenheid, bijvoorbeeld met een
paar hakken eronder. De jurk kan ook prima
gedragen worden naar school, zoals Communicatie-studente Martje Elema doet. Martje heeft
gekozen voor een grijze jurk. Het witte kraagje
zit aan de jurk vast, en dat geeft de outfit net dát
beetje extra.
Waarom de trui-jurk zo geweldig is? ‘Je kunt ’m
op oneindig veel manieren combineren.’ ‘Er zijn
eindeloze texturen, patronen, stijlen en talloze
kleuren.’ ‘De outfit kan heel simpel zijn, maar ook
worden opgeleukt door accessoires’, fluisterden
enige betrouwbare Hanze-bronnen me in.

Tekst & foto's:
Myrthe Hoekstra

mosterdgeel
Eerlijk is eerlijk: bij het woord mosterdgeel denk
je niet gelijk aan hip. Toch is het één van de meest
geziene modekleuren van het moment. Tegelijkertijd is de kleur geel ook één van de moeilijkste
kleuren om te dragen. Desondanks zien we dit
seizoen meer geel in de winkelrekken dan we in
jaren hebben meegemaakt. Hoe dat komt? Ik zal
het je uitleggen.
Mosterdgeel is minder flitsend dan het klassieke
geel en ligt dichter bij een neutrale tint. Hierdoor
oogt de kleur zowel veelzijdig als chic. Zie het als
de stijlvolle zus van geel. Jassen, truien, rokken,
blouses, sjaals, allemaal mosterdgeel. Deze winter
staat zwart niet op nummer 1: het goud gaat naar
mosterdgeel.
Mosterdgeel en spijkerstof gaan goed samen. Ook
de combi met zwart-wit-grijs is een toppertje.
Hiervoor koos Romy Palstra, echt niet toevallig
studente Vormgeving aan Minerva. Ze koos een
mosterdgele blouse, die ze combineerde met een
grijze rok. Een paar laarzen eronder en de outfit is
af. Een tip die hierbij gelijk kan worden gegeven
is dat je rokjes niet alleen in de zomer draagt.
Met een dikke panty eronder kan het prima in de
winter!
Koude en gure dagen staan ons te wachten, maar met
deze wintertrends overleef jij de winter wel. Welke
trend vind jij het leukst?

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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DE WERELD
VAN DE
DUMPSTERDIVERS

Freek Niemeijer
Foto’s: Len Lorijn

Ongeveer een derde van het voedsel
gaat verloren. Bij het oogsten, in de
opslag, tijdens het vervoer en thuis
en in de winkel. De vuilnisbak
is vaak de laatste rustplaats voor
producten die nog eetbaar zijn.
Jammer. Weg is weg. Of toch niet?
Dumpsterdivers en skippers vissen
bruikbare producten uit het afval
van anderen.
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De Korenbeurs, kwart over vijf in de middag.
Op de Vismarkt tellen vermoeide marktkooplui
hun zuurverdiende geld en pakken hun boeltje
voordat ze huiswaarts keren. Dit de beste tijd
om te skippen, weet Alise. ‘De markt sluit om
vijf uur, maar vaak duurt het dan nog even. Om
kwart over zetten ze de overgebleven spullen bij
het vuilnis. Dan kunnen wij aan de slag’, zegt de
26-jarige vrijwilligster van The Free Café.

OP WACHT BIJ EEN ANANASBERG

Voordat we een rondje Vismarkt doen, lopen we
naar de bakker aan het Akerkhof. Het bakkersmeisje herkent Alise en overhandigt haar een
grote zak broodjes. Die buit is niet voor haarzelf.
Al twee jaar werkt ze bij The Free Café, een plek
waar ze van de verzamelde etenswaren maaltijden
maken. Iedereen kan gratis een vorkje komen
prikken.
Alise brengt de zak naar de bakfiets die klaar staat
op het fietspad naast de markt. Een bebaarde
man met wit haar staat op wacht bij een berg
ananassen, avocado’s en brood. Dieke werkt al
dertig jaar op de Vismarkt. In ruil voor de hulp
bij het opbouwen en afbreken van de kraampjes
mag hij op het eind van de dag zijn bak vullen met
overgebleven groente, fruit en brood.

AGRARIËR MET MONDZEER

Alise en ik wurmen ons tussen twee bestelbussen
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door om aan de achterkant van de marktkramen
te komen. Meteen wordt duidelijk dat we niet de
enige jagers zijn. De geur van uitgeperste sinaasappelen komt ons tegemoet. Fotograaf Len en
ik stellen ons voor aan twee mannen die geconcentreerd hun ogen laten glijden over een stapel
vuilnis. Handen schudden doen we niet. Daar
zijn ze te vies voor. Die handen welteverstaan.
Een gemutste jongeman lijkt zich enigszins te
schamen. ‘Ik heb dit helemaal niet nodig, hoor.
Dit is de eerste keer dat ik dit doe’, lacht hij als een
agrariër met mondzeer. Hij heeft twee gekneusde
mango’s in handen. Op de vraag waarom hij skipt,
geeft hij geen antwoord. Opgestapelde kratjes en
vuilniszakken vragen zijn aandacht.

SLECHTE ERVARINGEN

Net als de jongeman met de mango’s blijken
de andere dumpsterdivers ook niet spraakzaam.
Onderling praten ze al nauwelijks, laat staan
met mij. Is het schaamte? Wantrouwen? Het was
sowieso al lastig om iemand te vinden die met me
op pad wilde gaan. ‘Veel skippers praten liever niet
met de pers. Daar hebben ze slechte ervaringen
mee’, hoor ik van iemand die ik vroeg of hij me in
contact wilde brengen met een dumpsterdiver.
Onder skippers en bezoekers van The Free Café
tref je veel mensen die boos zijn op de samenleving. Woest op de maatschappij. Tsja, de media
horen daar natuurlijk ook bij. Door die gesloten

houding is het lastig te begrijpen waarom ze doen
wat ze doen.

AASGIEREN, TE LUI OM TE WERKEN

Sommige marktkooplieden kunnen weinig begrip
opbrengen voor wat er zich afspeelt on the dark
side of the stand. Juist ja, de achterzijde. ‘Aasgieren
zijn het. Veel van die lui zijn gewoon te beroerd
om te werken voor hun centen’, moppert een
verkleumde groenteman. Voedselverspilling is misschien het kernwoord voor de dumpsterdivers, de
groenteboer ziet vooral de misgelopen inkomsten.
‘Alles wat ik niet kan verkopen of bewaren, zet ik
aan de straat. Het is niet anders. Maar de mensen
die hier vijf paprika’s bij m’n vuilnis wegsnaaien,
hadden die een half uur geleden voor een euro
kunnen kopen.’ Omdat de skippers de groenteboer
dat eurootje niet gunnen, laat de groenteboer zijn
afval niet graag voor de aasgieren achter. Als diezelfde groenteboer even later langs de bakfiets van
The Free Café rijdt, draait hij zijn raampje omlaag.
‘Deze mensen gun ik het juist wel. Zij zorgen
ervoor dat de juiste monden worden gevoed.’
Het merendeel van de skippers is zwerver of
vrijwilliger. De anderen die hier door het vuilnis
ploegen, zijn lastiger te plaatsen. Ze gaan netjes
gekleed, zien er verzorgd uit, maar ze gedragen
zich niet minder gretig dan de anderen. Een
stelletje vult de jaszakken met klauwen taugé.
‘Kunnen we thuis door de nasi doen’, zegt zij tegen

hem. Thuis, ze zijn dus niet dakloos, maar mij te
woord staan willen ze niet.

EEN GOUDVIS TUSSEN DE HAAIEN

Ondanks mijn nobele bedoelingen, struin ik
ietwat ongemakkelijk verder de markt over. De
term aasgier is blijven hangen. Telkens als ik
mijn handen vies wil maken, zijn andere skippers
me voor. Ik voel me een goed gevoede goudvis
te midden van een groep hongerige haaien. Niet
gretig genoeg. Dit resulteert in een magere vangst:
drie limoenen. Als dit m’n diner moet worden,
wordt het een zure avond. Ik geef de citrusvruchten aan Dieke en Alise, The Free Café kan er
vast wat mee.
Zonder de limoenen blijf ik na het afscheid achter
met vragen. Het motief van de vrijwilligers van
The Free Café is kraakhelder. En daklozen pakken
wat ze pakken kunnen. Logisch. Maar de rest?
Wie zijn ze? Wat beweegt hen?
Een paar dagen later loop ik weer over de markt,
het is bijna vijf uur. Ik betaal een euro voor een
komkommer, een avocado en drie paprika’s.
Onderweg laat ik twee paprika’s vallen. Een man
die een sinaasappelschil staat uit te zuigen raapt ze
op. Hij beloont me met een knikje en een vluchtig:
‘Dankje’. Verder zwijgen we.
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Advertenties

WO R D J I J D E N I E U W E
S T E R VA N H A N Z E M AG ?
Wil je presenteren, filmen, schrijven, fotograferen?
Stuur dan een mailtje naar hanzemag@org.hanze.nl!
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LOCO
Luuk Steemers

BULGARIAN TSVETI ALEKSANDROVA (20),
SECOND-YEAR STUDENT OF
INTERNATIONAL COMMUNICATION,
LOOKS CLASSY IN BLACK

‘Although I love to buy designer clothing in boutiques,
I rarely have the money to do so. So I’m always on the
lookout for cheap items with a classy look. At a company
visit with a couple of classmates I wore a black dress and
got various compliments about how professional I looked.
It made me realize that black is my favourite colour to
wear. It matches well with my hair, eyes and eyebrows.
I usually combine black with an eye-catching item in a
contrasting colour.’
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DE BRUINE
FRUITSCHAAL
Thom Easix
Foto: Joost Nuijten
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Jornt Weersing (25), hij studeert
aan de Academie voor Popcultuur,
stort zich helemaal op de
frituurkunst. Op de kaart van De
Bruine Fruitschaal staan nextlevel snacks als de boloschijf en de
carbonarakroket. Haute Friture,
dus!

LEKKER, MAN. ZO’N CREATIEF CULINAIR BREIN ONTSTAAT NATUURLIJK
NIET ZOMAAR.
‘Zeker niet. Het is zorgvuldig gerijpt in Ureterp,
waar ik al m’n hele leven woon. Ureterp ligt tussen
Leeuwarden en Groningen, ik heb nooit kunnen
kiezen tussen die twee steden. Uiteindelijk zal het
wel moeten, want ik zoek een vaste werkplaats.
Ik woon bij mijn ouders, maar die trekken de
frituurlucht niet altijd.’
DAAR KAN IK ME IETS BIJ VOORSTELLEN. HOE ZIE JE DIE WERKPLAATS VOOR JE?
‘Gewoon als een keuken eigenlijk. Misschien
heb ik al een adresje ergens. Ik ben de naam even
kwijt, maar het is een pand met allemaal ondernemertjes. Dan sta ik daar straks lekker te frituren
tussen de grafisch vormgevers. Lijkt me wel wat.’
WAT VOOR FRITUURPAN GEBRUIK JE?

‘Dat is geen keukengeheim. Sinds kort ben ik de
trotse eigenaar van een Bourgini Classic Triple
Deep Fryer friteuse 5.0L 18.2050. Erg fijn modelletje. Kostte nog geen twintig euro.’

DE BRUINE FRUITSCHAAL, DAT
GELOOFT NIEMAND.
‘Eigenlijk begon het als grap. Een vriend en ik
bedachten de dikke vette teringburger, als reactie
op al die gezonde snacks van tegenwoordig. Snacks
zijn gewoon fucking lekker. Het hoeft helemaal
niet zo gezond te zijn, je moet het alleen niet te
vaak eten. Ik vind het jammer dat je steeds minder
volkse snackbarren ziet.
‘Vorig jaar begon ik te experimenteren in de
keuken van mijn ouders. M’n eerste creatie, de
snertkroket, sloeg enorm aan bij m’n vrienden.
Daarop besloot ik een eigen bedrijf te starten en
m’n producten te verkopen op evenementen.
‘Inmiddels heb ik veel meer snacks bedacht. De
frittibal, met risotto, de kaassnaak is een loempia
met kaas, de rookhond echte rookworst in oliebollenbeslag en, ook een topper, de carbonarakroket.’
DE CARBONARAKROKET IS INDERDAAD FUCKING LEKKER.
‘Ja, dat is echt m’n beste snack, al zeg ik het zelf.
Ik heb veel Italiaanse recepten omgezet in snacks.
Carbonara heeft een fantastische saus. Als ik iets
heel erg lekker vind, verwerk ik die smaak in een
kroket. Maar het is ook leuk om gekke dingen te
bedenken en daarmee te stunten. Zo heb ik een
kapsalon-speciaal voor studenten ontwikkeld met
frikandellen, patat, mayonaise, kruidige curry, de
goedkoopste kaas en, de grote verrassing: géén sla.’

KLINKT GOED. GA JE ALLEEN HARD
OP FRITUREN OF HOU JE SOWIESO
VAN KOKEN?
‘Ik heb vijf jaar in een Italiaans restaurant
gewerkt. Daar heb ik de liefde voor eten maken
echt ontdekt, maar eigenlijk begon het al op de
basisschool. Toen las ik al kookboeken.’
WAAR WORD JE DOOR GEÏNSPIREERD?

‘Ik kijk veel naar wat ze in Brabant doen. Daar
gebeurt het meeste op culinair gebied, maar ook
in snacks lopen ze voorop. Zo heb je CuliSjors, die
man organiseert snack-festivals en snack-wandelingen. Dat is echt next-level.
‘Ik ben zelf ook bezig met het opzetten van een
snackfestival. Ik zoek veel contact met snackfabrikanten. Niet Mora en zo, daar blijf ik bij uit
de buurt. Ik zoek juist de kleinere, ambachtelijke
bedrijfjes. Ze moeten een verhaal of unieke snacks
hebben.
‘Vaak werk ik met een thema. Zo ben ik laatst
gevraagd om een Drentse snack te maken. Wat
eten ze in Drenthe en hoe combineer ik dat? Ik
heb toen Brunebedden gemaakt. Drentse falafel
van bruine bonen. Was superlekker.’

MAAR JE BENT BEGONNEN ALS VORMGEVER, TOCH?
‘Ik was altijd al bezig met tekenen en creatief zijn.
Dat is uiteindelijk omgetoverd in vormgeving. Ik
heb daar wel talent voor, maar ik mis de vlam die
ik bij het maken van snacks wel heb. Frituren gaat
natuurlijker. Ik voel dit gewoon.
‘Koken voelt hetzelfde als ontwerpen. Ik denk dat
je de zelfde hersendelen gebruikt. Het gaat om
verschillende ingrediënten die je op een bepaalde

manier met elkaar laat werken. Achter de frituur
leer ik ook dingen die ik kan gebruiken voor mijn
vormgeving. Ik ben eigenlijk een verhalenverteller.’

IS HET NIET GEK DAT JE FRITUURT OP
DE ACADEMIE VOOR POPCULTUUR?
‘Ik denk het niet. De meeste mensen komen
binnen als vormgever of muzikant. Maar aan het
eind van de rit staan er andere disciplines, zoals
meubelmakers.
‘In het tweede jaar moet je je eigen projecten
opzetten. Je krijgt hulp, maar het is echt de bedoeling dat je eropuit gaat. Dat is best moeilijk, soms.
Je moet je eigen discipline ontwikkelen, je wordt
gestimuleerd om te ondernemen. Ik denk dat dat
een verschil is met Minerva.
‘Er zijn studenten die niet goed kunnen omgaan
met de keuzevrijheid, maar voor mij werkt het
wel. Je krijgt veel tijd en die kun je goed benutten.
Ik heb door Popcultuur juist meer discipline
gekregen.’
WORDEN SNACKS WEL SERIEUS
GENOMEN?
‘Snacks zijn bijna ordinair, terwijl een kroket oorspronkelijk een gerecht voor de Franse elite was.
Pas toen de kroket in Nederland kwam, werd het
volksvoedsel. Ik hou van dat volkse, ik vind het
mooi dat bij snacks alle lagen van de samenleving
samenkomen.’
WAT VIND JE VAN DE EIERBAL?

‘Superlekker. Ik vind het ook mooi dat Groningse
snackbarren hun eigen eierballen maken. Ik durf
me er zelf nog niet aan te wagen. Het is toch een
beetje de trots van Groningen.’

IS ER WEL EENS IETS MISLUKT?

‘Voor Neushoorn in Leeuwarden moest ik
een snackje maken. Ik had de bal bolognese in
gedachten, maar in de eerste testjes waren ze wat
flauw. De key is altijd een overkill aan kruiden,
door frituren gaat namelijk veel smaak verloren.
Er moesten meer kruiden in. Uiteindelijk vond ik
de juiste formule. Ook de mensen van Neushoorn
gingen akkoord. Maar dat was nog in de tijd dat
ik niks opschreef. In de uiteindelijke bal belandde
te veel pasta. Het smaakte nergens naar. Daar
stond ik met 150 smakeloze snackjes. Dat was wel
een leermoment. Als je heel veel snacks maakt
moet je oppassen. Ik heb nu de boloschijf 2.0, die
is veel lekkerder.’

JE ZIET ER BEST GEZOND UIT. HOE
VAAK SNACK JE ZELF?
‘Eén keer in de twee weken, of zo. Ik probeer wel
vaak dingen uit. Zo kwam ik laatst in Leeuwarden
een nierbroodje tegen. Een echte oersnack die veel
mensen vergeten zijn. Dat komt door de naam, het
klinkt vies, dat verkoopt niet. Mensen zijn echt
pussy’s geworden. In frikandellen zit ook heel veel
gek vlees, maar dat hoor je niet aan de naam.’
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IN DE BRES
VOOR
EENZAME
OUDEREN
Anne Floor Lanting

L ie ve
Mevrouw
Romero
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Wanneer was je voor het laatst
bij je oma op bezoek? Of bij je
opa. Gisteren? Afgelopen week?
Als student verlies je ouderen
makkelijk uit het oog. Maar er zijn
ook studenten die juist de strijd
aangaan met de eenzaamheid
onder ouderen.

heeft voegt daar de nodige contactmomenten
aan toe, onder het motto: kleine moeite, groot
plezier. Welmoed kletst wat en samen drinken ze
een bakje koffie, soms leest Welmoed brieven en
kaarten voor. ‘Swannie is niet meer zo vitaal, maar
wel heel vrolijk en levendig. Ik vind het heel mooi
om te zien hoeveel ik voor haar kan betekenen
door de simpelste dingen.’ De studente Medische
Diagnostiek is zich bewuster geworden van haar
omgang met ouderen. ‘Een waardevolle les. Als
ik door De Es loop, begroet ik iedereen. Ik weet
hoeveel zo’n klein gebaar betekent.’

OMA’S WASCAFÉ

Welmoed Offinga wipt iedere donderdag aan
bij de 88-jarige Swannie, die in bejaardentehuis
De Es woont. Swannie weet nauwelijks wie haar
achttienjarige bezoekster is. ‘Ik ben er vooral om
haar een luisterend oor te bieden’, zegt Welmoed.
‘Het contact is misschien wat eenzijdig, maar ik
merk wel dat ze het op prijs stelt dat ik langskom.
Wanneer ik wegga geeft ze me een dikke knuffel
en ze vraagt altijd of ik een volgende keer
terugkom.’ Welmoed, die Medische Diagnostiek
studeert aan de Hanzehogeschool, is één van de
elf studenten die via Adopteer een Oma aan een
oudere zijn gekoppeld. Met het project Adopteer
een Oma wil de studentendesk van het Rode Kruis
de strijd aanbinden met eenzaamheid onder
ouderen.

KLETSEN, EEN BAKJE KOFFIE

Eenzaamheid tiert welig in steeds ouder wordend
Nederland. Familie en vrienden vallen weg, de
kinderen hebben het druk en zelf zijn ze steeds
minder mobiel. Een vrijwilliger die af en toe
langskomt voor een kopje koffie is prettig. En
de student die een grootouder onder zijn hoede

De student die openstaat voor het contact met
oudere buurtgenoten, maar geen tijd heeft voor
een wekelijks bezoek kan binnenkort z’n licht
opsteken bij Oma’s Wascafé, dat waarschijnlijk
z’n deuren opent in de Korrewegwijk. Davey
Smand (25), student van Academie Minerva, is de
geestelijk vader van deze sociale wasserette waar
jonge en oude wijkbewoners elkaar ontmoeten.
‘Ik volgde de minor Health Ageing en we kregen de
opdracht om de Korreweg dementievriendelijk te
maken. Toen we voor onderzoek de wijk ingingen,
ontdekten we al snel dat eenzaamheid een groter
probleem is. In Groningen is dat natuurlijk niet
anders dan elders in het land. Eenzaamheid komt
veel voor. Daarom besloten wij ons niet specifiek op dementie te richten, maar het breder te
trekken.’
Ouderen in de Korrewegwijk vinden het jammer
dat ze weinig contact hebben met studenten.
‘Maar ze weten niet goed hoe ze hen het beste
kunnen bereiken.’ Davey en zijn medestudenten
benaderen ouderen niet als slachtoffers. Integendeel, ze willen hen het gevoel geven dat ze worden
gewaardeerd. ‘De drempel tussen beide groepen
moet laag zijn. We zochten iets supergewoons.
Nou, iedereen moet z’n was doen en het is een
relatief simpele taak die niet te belastend is voor
ouderen. Terwijl de was draait, is er ruimte voor
een praatje onder het genot van een drankje.’
De sociale wasserette is er nog niet, maar de
locatie wel: wijkcentrum Het Floreshuis. Twee
gemeenteraadsleden hebben zich enthousiast
achter het initiatief geschaard. ‘Dat maakt het
hopelijk eenvoudiger om sponsors te overtuigen,
we hebben namelijk nog wasmachines nodig.’

OMAPOST

Wie liever zelf de was doet, het bejaardenhuis
liever links laat liggen en grootouders heeft die

ver weg wonen, kan z’n toevlucht nemen tot
Omapost, een project van ex-student Wilbert
van de Kamp (28). Omapost zorgt ervoor dat er
één keer per maand een zelfgekozen foto en een
begeleidende tekst bij je grootouder(s) in de brievenbus valt. Ook Omapost biedt de adoptie-optie.
‘Dat kan sinds september en er zijn inmiddels
al 160 mensen die zich hebben aangemeld om
kaartjes te sturen naar onbekende ouderen. Bij
de aanmelding koppelen we niet meteen tussen
kaartjesschrijver en oudere. De kaartjesschrijver
krijgt de eerste keer van ons alleen een naam door.
Wíj sturen het kaartje naar de oma of opa, die we
ook het adres van de afzender geven. De oudere
bepaalt of hij iets terugstuurt’, legt Wilbert uit. Als
de kaartjesschrijvers een bericht terugkrijgen, kan
de kaartjesstroom op gang komen.
De afzender betaalt tweeënhalf euro voor een
kaartje. ‘Een klein bedrag. Zie het als een manier
om een goede daad te doen voor de mensen die
dat hard nodig hebben.’ Wilberts bedrijfje is nog
volop in ontwikkeling, het werven van ouderen
heeft prioriteit. ‘We hebben er nog lang geen 160.
Het is niet makkelijk om deze groep te bereiken,
maar wel een leuke uitdaging.’

SPACE DEMENTIA

Ook Frenske Jansen (20) weet dat ouderen niet
altijd even gemakkelijk te benaderen zijn. De
studente Autonome Beeldende Kunst smeedt
plannen om de Korrewegwijk ouderenvriendelijker
te maken. ‘Ik sprak met veel vrijwilligers. Hun
ervaring is dat sommige ouderen niet geholpen
willen worden, ze zitten bijna altijd binnen. Ik
wil deze mensen verleiden om toch de deur uit
te gaan.’ Met het project Space Dementia richt
Frenske zich op ouderen met dementie.
Het eindproduct heeft ze nog niet precies voor
ogen. Wel zullen ruimtelijke aspecten er een
cruciale rol in spelen. De ruimte moet zo worden
ingericht dat ze ouderen aantrekt.
Hoewel ze zich er niet op toelegt, vermoedt
Frenske dat eenzaamheid voor veel dementerenden
een probleem is. ‘Mensen met dementie verliezen
hun zelfbeeld, ze herkennen anderen moeilijk en
anderen begrijpen hen niet. Hierdoor kun je je
zeker eenzaam gaan voelen.’
Ze heeft ook een tip voor mensen die eenzame
ouderen willen benaderen. ‘Draai de rollen om.
Iemand vragen of hij jou kan helpen, komt anders
over dan dat je iemand jouw hulp aanbiedt. Zelf
om hulp vragen biedt je meer mogelijkheden voor
een gesprek.’
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DIEP IN DE
AFVOERPUT
Cas Mooij
Foto: Niels Punter
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‘Ach, joh, iedereen is weleens
depressief.’ Wie dat zegt, mag
zich gelukkig prijzen, want hij
weet niet wat een depressie is.
Cas Mooij weet dat wel. Hij
schreef erover in de hoop dat hij
er iemand mee helpt. Want hij
is zeker niet de enige.

Voor mij had depressie een lange tijd een zweem
van romantiek. Als in een film noir, met je peuk
en whisky melancholisch zitten zijn. Ik schreef
dingen in mijn dagboek als ‘Wat heeft het leven
voor zin? Uiteindelijk wordt alles vergeten, mijn
hele bestaan duurt niet langer dan een klik van
de sluiter van de kosmische fotocamera.’ Die
gedachte bevredigde in ieder geval nog de poëet in
mij. Een andere notitie: ‘Soms, op zondagavond,
wanhoop ik, ik wil niet eindigen als één van de
beloften die God niet is nagekomen.’ Pagina’s
vol frustratie, verdriet en angst. Afgewisseld met
pagina’s oplevingen, beloften en ambities. Tot het
moment dat ik niets meer opschreef, en het voelen
daadwerkelijk ophield.
Als je na de vorige alinea niet afgehaakt bent,
dank je, want nog altijd rust er een taboe op
psychische problematiek. Zeker in het studentenleven, dat in het teken staat van ongekende
mogelijkheden.
Eerlijk gezegd werd deze herinnering pas aangewakkerd na een zelfmoord in mijn omgeving.
Deze tragische gebeurtenis is een uitzondering,
maar de gemoedstoestanden die eraan vooraf gaan
zijn minder uitzonderlijk. Veel studenten die ik
ken hebben op de één of andere manier te maken
gekregen met depressie, paniekaanvallen, faalangst
of vergelijkbare zaken. Door hier te vertellen over
wat ik heb meegemaakt, maak ik een platform
voor anderen die ook hun verhaal willen delen met
mij en HanzeMag. In mijn visie is dit het begin
van een serie, die door het vertellen van verhalen
hoopt bij te dragen aan het bespreekbaar maken
van psychische problemen.

BOYS DON’T CRY

De directe oorzaak voor mijn langzame afglijden
was een relatiebreuk. Het was de druppel. De
emmer vulde zich in het jaar daarvoor langzaam
tot aan de rand: een nieuwe stad ver van mijn
veilige vriendengroep en gezin, een afwijzing van
het conservatorium en ‘genoegen nemen’ met
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, moeite
met aanpassen aan het schoolleven na vijf jaar
horeca, de oude herinneringen aan een turbulente
puberteit met weglopen van huis, sociale isolatie
en faalangst op school. Ik was al deze dingen te
boven gekomen door mijn tranen weg te slikken
en gewoon maar door te zetten. Zodoende praatte
ik wel over mijn turbulente leven, maar niet over
de angsten en twijfels die ik had. Boys Don’t Cry
(aldus The Cure).
Toen na mijn eerste zomer in Groningen de dagen
donkerder werden, de studielast opliep en ik geen
goede uitlaatklep vond voor mijn liefdesverdriet,
begon ik af te glijden. Mijn mentale afvoerput
raakte steeds meer verstopt en ik probeerde hem
regelmatig door te spoelen met flinke hoeveelheden drank. Dat leidde tot een ongezonde geest
in een ongezond lichaam. Wanneer ik thuisthuis
was, kreeg ik vooral het oude adagium van ‘de
schouders eronder’ te horen. Hoewel goedbedoeld,
ervoer ik het enkel als een ontkenning van mijn
problemen.
Wanneer je overal met je ziel onder je arm loopt,
zie je vooral wat je wilt zien. Onbewust raakte ik
steeds gefrustreerder omdat ik dacht dat niemand
mijn problemen zag, terwijl ik ze tegelijk fanatiek
verborgen probeerde te houden. Want ik wilde
niet ‘die ene’ zijn, ik schaamde me voor wat er in
mij gebeurde en liet vooral zien dat ik het net zo
makkelijk had als de rest. Toch kelderden mijn
cijfers, ontwikkelde ik een verstoord eetpatroon,
en een dag-nachtritme waardoor ik steeds meer
lessen begon te missen. Wanneer ik wel op school
was, verguisde ik mijn klasgenoten – maatschappelijk werkers nota bene! – die mijn lijden niet
leken waar te nemen.
Mijn breekpunt kwam bij de huisarts, met wie
ik wilde praten over oververmoeidheid. Nadat
hij doorvroeg, barstte ik in huilen uit en overstroomde die hele klotewasbak door die verstopte
mentale afvoerput.

ONTSTOPPEN

Dat is inmiddels bijna drie jaar geleden. Mijn
huisarts stuurde me direct door naar een therapeut. In het proces van acht maanden psychotherapie kwamen achtereenvolgens de frustratie eruit,
het gevoel van onbegrip van thuis, de woede over
de blindheid van mijn medestudenten en vrienden,
het liefdesverdriet en uiteindelijk mijn onvermogen om mijn eigen emoties te hanteren en de
faalangst. In de kloterigste acht maanden van mijn
leven ontstopten mijn psychotherapeut en ik die
hele afvoer, stukjes drek analyserend, verscheurde
herinneringen, shit. Het keerpunt in de therapie
kwam toen ik de onrealistische negativiteit die
zich in mij had genesteld onder ogen kwam en

schrok. Aanvankelijk werd mijn vermoeidheid
alleen maar groter. Mijn huisarts stelde me gerust
en zei dat ik net als patiënten in het ziekenhuis aan
het herstellen was van een ‘mentale operatie’. Door
veel rusten na het worstelen met mijn onrealistische gedachten ging het gaandeweg beter, mijn
strijdlust begon terug te keren.
Door de verschuiving in perspectief die ik doormaakte, verzamelde ik genoeg vertrouwen in mijn
omgeving om de eerste stappen te zetten. Ik sprak
mijn problemen uit tegenover mijn ouders, dat had
ik nooit eerder zo kunnen doen. Door beschouwelijk te kijken naar de depressie, begrepen zij
me beter. Stukje bij beetje steunden ze mij op
nieuwe manieren, die me weer kracht gaven. Ook
tegenover vrienden leerde ik beter aan te geven
wat me dwarszat. Hun aandacht en oplossingen
voelden als een warm bad. Bij vlagen was ik nog
ontzettend woedend en verdrietig, want: waarom
had ik dit niet eerder gedaan? Omdat ik mezelf
niet begreep, en dus niet vruchtbaar kon aangeven
wat ik nodig had van anderen. Maar ik leerde ook
dat het geen zin heeft je te schamen of schuldig
te voelen over iets wat je voorheen niet kon. Dat
zou betekenen dat niemand ooit kan verbeteren of
veranderen. Door zo stukje bij beetje de oorzaken
aan te pakken, voelde ik me positiever, energieker
en kreeg ik mijn zelfvertrouwen terug. Daarbij
veranderde een reservoir aan pijnlijke herinneringen in een schat aan levenservaring.

IN HET HIER EN NU

Momenteel loop ik stage op een begeleid wonen.
Hier zie ik dagelijks mensen worstelen met hun
problemen. Toen ik net begon met de opleiding,
zag ik in psychische problemen een zwakte.
Dit beeld kwam voort uit mijn zelfbeeld, zoals
je onderhand wellicht begrijpt. We beoordelen
anderen zoals we onszelf beoordelen. Nu kijk
ik naar de cliënten en zie ik kracht: kracht om
te erkennen wat er in hen omgaat. Kracht om
een oplossing uit te proberen waarvan ze niet
weten of die zal werken. Kracht om een ander te
vertrouwen in samenwerking. Ik vertrouw erop dat
zij, net als ik, in staat zijn te groeien en te veranderen. Het overwinnen van psychische problemen,
het ontstoppen van de afvoer, is een testament van
de menselijke veerkracht.
Ik denk dat iedereen vroeg of laat te maken
krijgt met psychische problematiek. Zelf of in de
omgeving. Het is voor beide groepen een moeilijk
onderwerp om over te beginnen. Want, hoe ga
je om met een depressieve vriend of vriendin?
Wanneer vertel je aan een ander dat je paniekaanvallen krijgt midden in de nacht? Maar juist isolatie maakt dat mensen langer met hun problemen
rondlopen dan nodig is. Daardoor worden die
problemen vaak groter.
Ik hoop dat dit artikel voor mensen met ervaring
een uitnodiging is om hun verhaal te doen. Jouw
verhaal kan het inzicht vergroten voor de groep
mensen die vaak wel zien dat er iets is, maar niet
weten wat ze ermee moeten.
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Lieve Loes,
Het klinkt misschien best wel lame, maar ik heb een
goed voornemen voor 2017: stoppen met roken. Helaas
heb ik dit voornemen ieder jaar, soms zelfs meerdere
keren per jaar, maar ik kom nooit verder dan halfslachtige pogingen van een paar dagen of weken. Weet
jij nog een goede manier om er echt definitief vanaf te
komen? Ik ben er namelijk best wel klaar mee en die
e-sigaretten vind ik ook echt helemaal niks!
			Liefs, Bianca

worden, maar juist het tegenovergestelde, waardoor
je het stoppen met roken als een opluchting ervaart.
Van ontwenningsverschijnselen is niet of nauwelijks
sprake. Fysiek stelt het afkicken sowieso weinig voor.
Wie de kern van de verslavingsillusie doorziet, kan
iedere verslaving overwinnen. Niet alleen dat, het
is nog makkelijk ook. Voor 12,50 lijkt het me in
ieder geval de moeite van het proberen waard. Een
opgelucht 2017!

Lieve Bianca,
Mijn geliefde vriend L, die vanaf zijn twaalfde rookte
en decennia lang een pakje sigaretten per dag plus
twee puutjes zware Van Nelle per week wegpafte,
is laaiend enthousiast over het boek De Opluchting
van Jan Geurtz, met als ondertitel In één dag van
het roken af. Hij had alles geprobeerd, van pillen als
Zyban en Champix, tot hypnose, laser, acupunctuur, e-sigaretten… niets hielp. Dat is Geurtz wel
gelukt. Blijkbaar heeft De Opluchting bij hem de
juiste snaar geraakt. Stoppen met roken is een fluitje
van een cent, zegt de auteur van twee boeken over
verslaving. De Opluchting is, volgens Geurtz, een
samenraapsel van boeddhistische ideeën, praktische
tips en elementen uit de rationele, emotieve psychologie. Jan Geurtz is geen Allen Carr, de Amerikaanse
anti-rookgoeroe die tien jaar geleden overleed aan
longkanker. De kracht van het boek zit ’m vooral
in dat Geurtz doorgaat waar Carr ophoudt. Carrs
vondst was dat nicotine niets oplevert, behalve onthoudingsverschijnselen. Geurtz grossiert in zijn boek
ook in dergelijke vergelijkingen, maar hij verdiept
zich vervolgens in de kern van de verslavingsillusie.
Stoppen met roken wordt op zijn manier geen moeilijke strijd die met veel wilskracht gestreden moet

Lieve Loes,
Mijn vriendin woont in Assen en ik in Groningen.
We zijn al vier jaar bij elkaar en het gaat supergoed.
Zo goed zelfs dat we hebben besloten te gaan samenwonen. Alleen hebben we nu dus een probleempje:
ik wil in Groningen blijven, waar ik studeer en al
mijn vrienden heb, en zij in Assen, waar ze werkt en
haar vriendengroep heeft. We willen dus dolgraag
samenwonen, maar komen er maar niet uit waar.
Moet ik me erbij neerleggen, of haar juist proberen te
overtuigen? Ik wil er ook geen breekpunt van maken,
daarvoor houd ik te veel van haar.
			Groet, Karel
Beste Karel,
Natuurlijk ga je haar proberen te overtuigen, want
Assen kan niet in de schaduw staan van Groningen.
Maar of het je gaat lukken, is de vraag. Als je haar
in vier jaar nog niet hebt weten te overtuigen dat
Groningen de gezelligste stad van het Noorden is,
lukt het je waarschijnlijk niet! Gewoon niet samenwonen en lekker blijven latten. Hou je beiden je
eigen plekje en dertig kilometer is nu niet bepaald
onoverkoombaar.
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WIN
CARDS
AGAINST
HUMANITY!
The days are cold and short,
and you’ve already watched all
the series on Netflix… What to
do? Well, you could play an old
school board game with friends!
We’ve got one that’s not boring,
old, or complicated. Want to
have it?
If you want to win Cards
Against Humanity, just like
our Facebook page (HanzeMag
International), and send us a
DM with an original answer to
the question on the card to the
left! Good luck!
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LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

ADRIAN LEWIS (31)
THIRD-YEAR STUDENT OF
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT
JAMAICA,
0.26 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS,
THREE MILLION INHABITANTS

‘I’m from Portland, a rural town in the south of
Jamaica, it is situated in a beautiful region of the
island. Lots of wooded areas, mountains, rivers
and beaches. On the beaches it’s usually hot and
sunny, in the hills it rains a lot.
‘I’m the eldest of four children. As usual in
Jamaica my family lived in a large house with an

extended family: uncles, aunts and grandparents.
My father used to be a professional cricket player.
He was really famous in the town of Portland.
Cricket used to be very popular. Nowadays
athletics has become all the rage after the success
of Jamaican athletes like Usain Bolt, Elaine
Thompson and Shelly-Ann Fraser-Pryce.
‘I completed high school with a diploma in
Business Studies and worked at a bank. At a
later stage I took a university programme in the
Jamaican capital of Kingston. But travelling three
hours and a half to get there proved to be too
stressful, so I quit. I also was a manager at a cable
company and at an outsourcing company.
‘Jamaicans are in the top three of happy people
in the world. They are very relaxed and laidback,
but they can also be very creative and energetic.
They always tend to do something extra when
they dance, like picking up a chair and doing
something crazy with it.
‘I have been in the Netherlands for three years
now. In the beginning I was shocked at the way
the language sounds, with all these harsh throaty
sounds. I was also shocked by the independence of
people. For example, it struck me to notice they do
not obey traffic signs.
‘When I held the door open for a couple of elderly
ladies, once, one of them was surprised. “You are
really patient”, she said. In Jamaica we are brought
up to respect older people. Children care for their
parents when they grow old. Here old people go
to a home. But I understand that much better
now. Older people here do not want to become
dependent of their children. They feel their
children should be independent too.
‘My intention is to stay, I feel at home in the
Netherlands. I want to practice my Dutch more.
I have a lot of experience, working in business. I
think I can be successful here. But I would like
to do another study programme first: a master in
Human Resources Management or Accounting.’
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THE DARK SIDE
OF STUDENT
HOTELS
Chris Bakker

In many cities in the
Netherlands student hotels
offer rooms, without taking
the tenancy laws into account.
These hotels make advantage of
the shortage of student rooms,
students’ rights advocates claim.
The Dutch housing minister,
however, refuses to intervene.

‘Students living in this kind of hotels pay
enormous sums of rent, without any form of rent
protection’, says Jarmo Berkhout chair, of the
LSVb, a country-wide student lobby group that
demands action against student hotels. These
hotels offer rooms for a maximum of one year
in Groningen (and other Dutch student cities as
well). The type of contract these hotels use do

not take tenancy laws into account. The so called
hotel permits they work with, allow the landlord to
enter rooms without permission and, even more
serious, kick renters out in situations where this is
forbidden under ordinary rent regulations.

TWICE THE REASONABLE RENT

Houses with normal rent contracts usually have a
price which is based on a point system that is set
by the municipality. This is not the case with hotel
permits. Several students who hold such a permit
informed us that they pay a bigger sum for their
room than Dutch students with a normal rent
contract would do. It goes as far as twice or triple
the amount which would be reasonable according
to the point system. ‘Students are forced to pay
these large sums of money, primarily because there
are not enough rooms available’, says Martijn van
Dalen, a law student who helps students who are
in conflict with their landlord. ‘There is a shortage
of student rooms in the Groningen city center and
student hotels abuse this situation.’
A couple of Dutch members of Parliament asked
Stef Blok, the Dutch Minister of Housing,
questions about this practice. In his response Blok
declared last November that he will not intervene
in contracts and prices of the student hotels. He
wrote: ‘It is up to the renting committee and
eventually to a judge to decide whether there
is a normal renting situation – with a normal
renting contract - and whether tenancy laws are
infringed upon. The people who rent the room are
responsible to go to the renting committee if they
have a conflict with their landlord. If necessary
they can take it up to the judge. However, the
government of The Netherlands is not responsible
to take this course of action and to enforce it.’ On
the difference in the renting price, Minister Blok
wrote: ‘It is up to the parties involved to make
agreements on renting prices.’

THE BIGGEST PROBLEM: IGNORANCE

Christiaan Brinkhuis, chairman of the Groningen
Students’ Union is not amused. ‘Minister Blok
encourages a division on the housing market for
students. Students have to be accommodated in
decent housing with affordable prices but, above
all, they should have the full rights. As there is
a tremendous shortage of student housing, it is
even more important that tenants are protected
by law. The student hotels, however, introduce a
state of lawlessness on the housing market. And
our government thinks it’s fine. That’s a bloody
shame.’
According to law student Martijn van Dalen the
biggest problem is ignorance. ‘Many international
students know nothing about Dutch law. It is
difficult because they do not know what the
correct price–quality ratio is and what rights
they have. It is important to make sure students
understand the contract before they sign it.
Martijn: ‘It would therefore be useful to demand
an English version of the contract. It would also
be useful to let somebody who is living in The
Netherlands read it.’ There are a couple of bureaus
in Groningen who can help out in case of conflicts
with landlords. It can really save you an enormous
amount of money and it may be an important
financial decision. Some students are critical when
they go out to eat and have to pay fifty euros. The
same students, however, pay 4,000 for a room on a
year’s basis. It is a pity that not many international
students know about this.’

USEFUL WEBSITES

Frently.nl
Groningerstudentenbond.nl
Protega.nl
LSVb.nl
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THE HIDDEN
GEMS OF LIVE
MUSIC
Julen Zalacain Ancín
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Many of the innumerable bars
in the city regularly offer live
music events for every taste.
Spread all around the city
centre and surroundings, these
places regularly host concerts
and jam sessions. However,
some of them remain relatively
unknown still. Here are some
bars you might not know yet.

DE ZOLDER

De Zolder (which is The Attic in Dutch) seems to
live up to its musical reputation. There is an open
reggae jam session every Tuesday which has been
running for fifteen years now and a blues jam on
Thursdays which began eight years and a half ago.
Live bands which play rock or heavy metal take
over the stage on Saturdays. Moreover, the bar
hosts the Pleuropsonic, some sort of counterpart
of the Eurosonic, at the beginning of January, and
hip hop nights once every three months. ‘People
describe the atmosphere as late sixties or seventies’,
says current owner Michael. According to him,
it’s a place where you can smoke, drink and have
a nice time. There is no stage, so the band and the
audience are always at the same level.
Although the building itself is way older, 28
August next year will be the De Zolder’s 30th
birthday.
Papengang 3-A
www.facebook.com/cafeDeZolder

THE CROWN

LE PETIT THÉÂTRE

Sharon and René, the welcoming couple in charge
of Le Petit Théâtre, say that the bar’s main idea
is to ‘offer a nice stage to show that jazz music,
especially vocal jazz, can be interesting for people
who think it is a complicated style and that it can
actually be very, very nice’. Frequency of music
nights can vary, but customers are sure to find a
band playing on stage usually twice a week. For
example, the jam sessions on Saturday feature
a mini concert by an invited guest and an open
session right afterwards. The music styles you are
likely to find are all somehow jazz related: folk,
fado, classical, Americana, bebop and more. Also,
the stage boasts a piano, drums, amplifiers and
good sound, so the musicians are disposed with
the necessary material to play and sometimes
they also get something to eat. Actually, the
building also houses a cooking workshop (House
of Cooking) and a restaurant. The main goal is to
be environmentally friendly, which is achieved
by serving Gulpener beer (which is all produced
in a sustainable way), using recycled furniture
and ‘deciding daily what to cook and thinking in
seasons so as to not stress nature that much’, as
Sharon explains.
Turfsingel 18-20
www.lekkerleveningroningen.nl

The Crown is located at a spot where all the
pubs that were there before, used to close down
after six months or so. ‘But I’m very stubborn’,
says Osman, the current owner. So far, the bar is
up and running since 2013. ‘We can say we are
the most international pub of the city’, claims
Osman. The decoration, resulting from teamwork,
makes that idea visible with name signs from
all over the world. The intention, therefore, is to
make The Crown a welcoming place to everyone.
Music-wise, the venue offers jazz on Mondays,
rock on Fridays and jam sessions and open mics
on Saturdays. Overall, Osman says that people
mainly visit the place because of the hospitality,
the cleanliness and the nice, international staff,
such as Dana (Hungary) and Sarah (Germany),
who have some interesting and funny stories to
tell.
Gedempte Zuiderdiep 2
www.cafethecrown.nl

O’CEALLAIGH

‘A lot of people don’t know that the word pub
is short for public house’ says Eva, one of the
current owners of O’Ceallaigh. Pubs like these
are meant to gather people of all ages, ranging
from eight to eighty. The intention is to create a
pleasant atmosphere: ‘Any Irish people coming
here say this is home away from home and that’s
the biggest compliment we can get.’ Since its
successful opening back on 27 February, 1993,
the purpose of this bar has been to go back to
the core of traditional Irish music. That is why
The Freelancers, the house band, play very often.
However, O’Ceallaigh sometimes venues bluegrass
or a little bit of punk and rock. ‘We started the
singer and songwriter thing a long time ago in
Groningen, providing the artists with a stage to
perform’, Eva states.
Of course, Guiness and Murphy’s beers are served
here, along with cider and 36 different types of
whisky. Feeling hungry? ‘We don’t really serve
food, but we do have Irish stew.’
Gedempte Kattendiep 13
www.iersepub.nl

PODIUM DE SPIEGHEL

‘The live performances are what make this bar
stand out, as it has a great stage with good lighting
and good sound’, Hubert points out. He is
currently in charge of Podium de Spieghel. This
bar in Peperstraat is the one with the saxophoneshaped neon sign on the front. Reopened this
August after a short intermission in its thirty
years of history, the venue hosts talent nights on
Thursdays, jazz on Fridays and popular bands
(reggae, funk, etc.) on Saturdays. The wide variety
of music styles ‘breathes new life into the bar’,
Hubert emphasizes. Not keen on what has been
mentioned? Podium de Spieghel mutates into
the electronic-oriented Subsonic on Wednesday,
Thursday, Friday and Saturday nights. ‘It is a
nice symbiosis, because it draws different kinds
of crowds’, the owner states. Of course, there is
a wide range of common beers and some good
whiskies too to quench the customers’ thirst.
Peperstraat 11
www.facebook.com/despieghel

DE SMEDERIJ

Though it has been a café since 1972, De Smederij
used to be the place where a blacksmith worked
(the old oven is still visible at the spot where the
coffee machine stands nowadays). The former
owner of the bar, a jazz musician himself, started
the jazz music nights which have been taking place
every Tuesday for 25 years now. The concert starts
at 22:30, often followed up by a session that kicks
off at 0:00. Apart from that, dinners have been
served in De Smederij ever since the late eighties.
The menu is varied, containing organic meat,
vegetarian dishes and a wide range of beers, some
of them organic or gluten-free. Owner Marion
describes the bar as ‘a place where you can have a
normal, fine dinner for a nice price’, stressing that
its relaxed and friendly atmosphere makes it look
like a second home.
Tuinstraat 2
eetcafedesmederij.nl

KROEG VAN KLAAS

The decoration is a good example of this bar’s
longevity: big signs of all kinds of beers and
beverages, old and new, have been collected and
displayed all around the venue since Kroeg van
Klaas (Klaas’ Bar in Dutch) opened its doors
to the public 44 years ago. ‘It is important to
keep some old stories, it is good for the mental
culture’, says Ismael, who has been in charge of
organizing the African jam sessions every Sunday
for three years now. ‘The atmosphere is beautiful,
people come together to have fun and chill’, he
points out. Thus, the reason of the sessions is to
create a space suitable for all ages (some people
bring their families) and provide the attendants
with the chance to taste some African food.
However, there are more live music events during
weekends, including styles such as jazz, blues or
reggae. Moreover, bartenders in Kroeg van Klaas
are known to be ‘friendly and open towards
everybody’.
Oosterweg 26
www.kroegvanklaas.nl
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WANT TO
VOLUNTEER?
PLEASE,
LEARN DUTCH
Anne Floor Lanting

Many international students
want to contribute to
Groningen’s society by
volunteering for charities or
non-profit organisations. Yet,
there is a problem. Language,
of course.
Before Cynthia Planas Zuzunaga (28) came to
Groningen, she always volunteered at hospitals for
kids and the elderly in her Peruvian hometown
Lima. Cynthia moved to Groningen to follow
the master in Sustainable Energy Systems at
Hanze University. She also wanted to continue
doing voluntary work in Groningen. ‘I hoped
to either do hospital work or something at an
animal shelter’, she says. ‘I got in touch with
Humanitas and Vrijwilligers Groningen, but all
their positions required Dutch fluency and a
minimum commitment of one year.’ Humanitas
is a national non-profit association which aims
to support people who, for a range of different
reasons, temporarily cannot manage on their own.
The organisation has a total of eighty departments
throughout the Netherlands, including a
department in the Groningen city centre.

NORMAL EVERYDAY CONVERSATION

Cynthia is not the only international having
a hard time finding a suitable vacancy for
voluntary work. A representative of the Groningen
department of Humanitas admits that almost all
of their positions require volunteers to be able to
speak Dutch. ‘Most of our volunteers are coupled
up with one specific person that they help, mostly
a child, an elderly person or a refugee who needs
to learn Dutch and to get acquainted with Dutch
society. Since a majority of the work involves
one-on-one contact between the volunteer and
the person they are paired up with, it is important

that the volunteer is able to have normal, everyday
conversations’, she explains.

MEET-UPS FOR FOREIGNERS

Nonetheless, internationals who are interested
in learning Dutch find their way to Humanitas.
Every Thursday afternoon, there is a language café
at the headquarters of the Groningen department.
These meet-ups are meant for foreigners wishing
to learn the language and Dutch people wishing
to get to know refugees and other migrants in
Groningen. Anyone is welcome to join anytime
between three and five. ‘Quite a few international
students attend these languages cafés, through
which they make meaningful connections. With
people from whom they learn Dutch, but also with
refugees’, the Humanitas representative states. She
advises those who are interested in volunteering in
Groningen to contact Link050, an organisation
that brings together all the knowledge, ideas and
partnerships that are relevant when it comes to
voluntary work and local initiatives in Groningen.

SEALS DON’T SPEAK DUTCH EITHER

Yet internationals that contact Link050 are
likely to run into similar problems as when
approaching Humanitas. Link050-coordinator
Antoine van Duyn regularly receives emails
from international students who are looking for
opportunities to volunteer, but she is unable to
provide precise numbers of international students
actually finding a suitable position. ‘Language
is always a problem. If these students only want
to communicate in English, then the number
of opportunities is very limited’, she explains.
Antoine mentions one option where the main
language is English: the seal centre in Pieterburen
(a rescue centre and hospital for seals). The centre
offers internships and volunteering positions in the
seal care department, the veterinary and science
departments and with their education team. ‘But
not everyone wants to go there’, the coordinator at
Link050 adds.

PAINTING, AND GARDENING

The International Welcome Center North
(IWCN) is aware that the opportunities for inter-

nationals to volunteer at charities and non-profit
organisations in Groningen are limited. Though it
is in no way complete, the centre for internationals
living in the north of the Netherlands (Groningen,
Friesland and Drenthe) does have a list with volunteer opportunities where little or no knowledge
of Dutch is required. For Groningen specifically,
it mentions Vrouwencentrum Jasmijn (a centre for
women), Hortus Haren (a botanical garden), The
Scheepsvaartmuseum (the shipping museum) and
MJD Groningen (a social welfare organisation). At
the women’s centre, there occasionally are opportunities to teach English and in Haren you can
do things like painting, gardening and carpentry.
If you are less practical, but good in English or
German, the shipping museum might be the place
for you. They are looking for tour guides who
speak one or both of these languages. MJD offers
a wide variety of opportunities, including working
with animals. For the latter, knowledge of Dutch
is not relevant, whereas other voluntary work via
MJD might require a certain level of language
competency.

PERSONAL SATISFACTION

Karen Prowse, Operations Manager at IWCN,
hopes to improve and increase these opportunities
soon. ‘To achieve this, we have to work together
with many other organisations, quite a few of
which are lagging behind in internationalisation.
These organisations are still hesitant to get
internationals on board because it’s relatively
new to them, they don’t know what to expect’,
she states. IWCN sees it as its role to make the
companies and organisations that are looking for
volunteers more visible and help them find the
talent they need. Karen thinks it is important for
international students to be able to do voluntary
work in Groningen. ‘Volunteering helps you to
improve your skills and helps you acquire more
practical experience, furthermore it helps in
broadening your network. All these aspects could
lead up to getting a paid job here’, Karen explains.
Apart from these practical merits, Karen also sees
the social benefits. ‘Volunteering can give personal
satisfaction, it can really make you happy when
you feel you can contribute to society.’
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