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Groningen staat weer eens in de belangstelling van de landelijke media. Meestal
betekent dit een aardbeving veroorzaakt
door gaswinning, maar momenteel levert
Vindicat die aardschok. Zondag met
Lubach opende met een item. NRC Handelsblad kwam met een ooggetuigenverslag
van het Sushi-Mall-debacle. Nu.nl construeerde een tijdslijn met incidenten alsof het
aanslagen betrof. Gretig werd zelfs een vies
toilet breed uitgemeten.
Nu heb ik geen interessante mening over
die paar studenten met een gebrek aan
manieren. Ik ben eerder verbaasd dat een
vereniging met duizend leden niet meer
rotte appels in de ton heeft. Wat mij boeit
is de afkeer voor deze groep jongvolwassenen. Toen de beurzen voor Vindi-bestuurders werden ingetrokken en één van mijn
studenten dit achterin de klas luid mededeelde, ging er een gejuich door het lokaal.
Onvervalste schadenfreude.
Wanneer ik een klas vraag wie lid is van
een studentenvereniging, volgt meestal ongemakkelijk gelach. Alsof ik vraag of ze bij
een jeugdbende zitten. Terwijl het helemaal
niet zo’n slecht idee is. Mijn studenten
zouden prima vlieguren kunnen maken in
de redactie van het jaarboek of huisblad.
Bij grote studentenverenigingen vind je toneelcommissies en huisbands. Je bouwt er
sneller een netwerk op dan wanneer je elke
dag weer met de bus naar Drenthe vertrekt,
geen overbodige luxe als je beseft hoeveel
eerstejaars er zojuist weer zijn ingestroomd.
Onder docenten is de afkeer niet minder.
Een collega stelde op Facebook voor om
alle sponsering voor studentenverenigingen te stoppen en dat geld te besteden aan
werkdrukverlichting voor het personeel.
Kom op, mensen, de pluriformiteit onder
studenten verrijkt de stad. Ontneem mij
niet de Kermessegangers die jaarlijks
verkleed door de stad sjokken, of het
Albertushuis waarmee ik een betere band
heb dan met de buurvrouw die altijd over
hen loopt te zeiken. Laat iedereen z’n eigen
clubje vinden. Daarnaast lijkt het me
wijs te onthouden dat het verschil binnen
groepen een stuk groter is dan tussen groepen, op alle indicatoren. Er schijnen zelfs
Brabanders bij Bernlef te zitten.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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DE BRIL
VAN FREUD
Boudewijn Otten

De eerstejaars Social Work zijn erg
benieuwd naar het hoe en wat van
Psychoanalyse. Twee uur is weinig
voor alle vragen die ze over Willem
Vos uitstorten. ‘Jullie hoeven niet
meteen alles te begrijpen, hoor.’

Een werkcollege. Op de eerste herfstdag van 2017
staat Willem Vos in lokaal F005 van de Marie
KamphuisBorg voor 31 eerstejaars Social Work.
Hij roept de namen die op de presentielijst staan.
Daan, Lars, Femke, Hugo, Jildou, Jeanet,
Cynthia, Rosalie, Pythia. Ja, jo, jep, joehoe, hiero,
hierzo, dat ben ik.
‘David? Die… is… er… niet…’
Judith: ‘Hè? Ik zag hem net nog in de bus.’
‘O, dan komt-ie misschien nog.’
‘Niki?’
‘Die bestaat niet’, zeggen zes monden in koor.
‘Wie heeft het eerste hoofdstuk gelezen?’ Twee
derde van de klas steekt z’n hand op.
‘Wie heeft het hoorcollege bezocht?’ Bijna
iedereen.
Klop-klop.
‘Welkom… er is nog plaats. Naast mij zelfs, durf
je naast me te zitten?’
David schuift aan.
De eerste van de stromingen in de psychologie
die Social Work de komende tijd tegen het licht
houdt, is de Psychoanalyse.
Willem: ‘De verschillende stromingen kijken op
andere manieren naar de werkelijkheid. Door de
bril van de psychoanalyse is een roker iemand met
een orale fixatie. Als ik m’n knie stoot en begin te
huilen dan ziet de psychoanalyticus regressie, een
terugkeer naar de kindertijd. Iedere stroming heeft
z’n eigen terminologie. Het is handig wanneer je
dat in de gaten houdt bij het lezen, maar het is ook
gemakkelijk tijdens het tentamen. Dan kun je een
vraag krijgen als: de uitspraak ‘het geheel is meer
dan de som der delen’ hoort bij… a, b of c. En dan
weten jullie meteen dat het de algemene systeemtheorie is. Nee, nu nog niet, maar bij het tentamen
wel. Echt.’
De bril van Freud zit onwennig. Het boek en
het hoorcollege hebben te veel vragen opgeleverd

om in twee uur te beantwoorden. De verschillen
tussen onbewust en onderbewust, tussen ego, id
en superego, tussen droom en vrije associatie, zijn
niet zonneklaar. Denise vat de stemming treffend
samen. ‘Ik snap het allemaal wel, maar het blijft
ook een beetje vaag.’
Willem (‘Jullie hoeven niet meteen alles te
begrijpen, hoor.’) stapt over op wat de studenten
wel weten.
‘Id en superego, dat heeft Arie tijdens z’n hoorcollege vast wel vertelt, waarmee kun je dat vergelijken?’
‘Het engeltje en het duiveltje’, klinkt het beslist.
‘Precies. Even voor het voorbeeld, stel dat een
jongen een meisje ziet. Volgens Freud is de mens
een seksueel monster. Dus het duiveltje op de
schouder van die jongen zegt: spring erop! Maar
het engeltje zegt: nou, misschien is dat niet zo’n
goed idee, en wel daar- en daarom. Ego moet dus
steeds kiezen, soms voor id en soms voor superego.
Kennen jullie iets dergelijks uit eigen ervaring?’
Stella: ‘Je hebt geen honger, je weet dat het slecht
voor je is, maar toch zeg je geen nee tegen iets
ongezonds.’
Willem: ‘Mwahjh.’
Rosalie: ‘Een vriendin vertelde me laatst iets. In
het probleem zag ik duidelijk dat haar geweten nee
zei en haar gevoel ja.’
Het onderbewuste. ‘Hoe kun je toch te weten
komen wat zich daar afspeelt?’, vraagt Willem,
‘volgens Freud, hè? Zet die bril op. David?’
David: ‘In dromen.’
‘Juist, en waarin nog meer?’
Erwin: ‘Vrije associatie.’
‘Oké, Renée?’
‘Versprekingen?’
Willem: ‘Freudiaanse versprekingen. Of verschrijvingen. Judith hier heeft David een appje gestuurd
met een kuspopje in plaats van een smiley. Wat
betekent dat?’
Daniëlle: ‘Ze wil seks met hem.’
Willem: ‘Een Freudiaan zoekt er zeker iets achter.
Zoiets gebeurt niet zomaar toevallig.’
Lars: ‘Misschien dacht ze wel onbewust aan haar
eigen vriendje toen ze op die knop drukte.’
Willem: ‘Heb jij nog een voorbeeld, Suzanne?’
‘Ik was nog niet klaar met denken.’
Willem: ‘Denken is goed, ga daar mee door.’
Claudia: ‘Kunt u nog even een samenvatting geven
van vrije associatie?’

Foto: Pepijn van den Broeke
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‘EN DAN MÁÁK
JE EEN KEER EEN
ORKAAN MEE…’
Boudewijn Otten
Foto’s: Edna Cović
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‘De hanen leefden nog’, zegt Jolijn de Jager, ‘die
hadden van mij wel mogen sneuvelen. Waar ze
al die tijd hebben gezeten? Buiten misschien?
Dat is onmogelijk. Hoe dan ook, ze waren er dus
gewoon, met al hun kabaal.’
Alsof er niets aan de hand was geweest. Toch
hadden de beesten, net als Jolijn, op 5 september
de orkaan Irma doorstaan. Toen ze over het eiland
Sint Maarten trok, was Irma op haar krachtigst.
De wind waaide met een snelheid van 295 kilometer per uur, de windstoten bereikten snelheden

Toen orkaan Irma Sint
Maarten aan een striemende
geseling onderwierp, zaten
dertien studenten van de
Hanzehogeschool op het eiland.
Angstige uren werden bange
dagen. Zes studenten keerden
terug, zodra het kon. De
anderen vonden een nieuwe plek
onder de zon.

van 360 kilometer. Alleen Allen (1980) was
heftiger, maar Irma was er zo één die je niet snel
vergeet. ‘Categorie 5’, zegt Edna Cović, ‘wanneer
maak je dat nou mee? Nooit.’
Edna en Jolijn zijn twee van de dertien studenten
van de Hanzehogeschool die op Sint Maarten
verbleven toen het natuurfenomeen een vernietigende klap uitdeelde op het Caribische eiland dat
nauwelijks groter is dan Terschelling (het deel dat
tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort, is
zelfs kleiner dan Schiermonnikoog).
Edna had een mooi stage-adres: notariskantoor
Mingo in Philipsburg. ‘Keurig geregeld’, zegt
de derdejaars HBO-Rechten, ‘ik had een mooi
appartement in Cannegieter Street. Het complex
was best sjiek en had maar één nadeel: ik was de
enige student.’ Maar eenzaam werd het niet, want
Amber en Esmee, twee studenten uit Leiden,
woonden om de hoek.

ONHEILSTIJDINGEN

Jolijn was ook niet ver weg. ‘We kenden elkaar van
de kennismaking van Hanze-stagiairs die ook naar
het Caribisch gebied zouden gaan.’ Op het eiland
was het meteen dikke mik. Vanaf de dag dat ze
arriveerden op het prachtige eiland, 27 augustus,

was het feest. Jolijn woonde op de plek waar studenten willen wezen, tussen andere studenten, op
Puma Road in Cayhill. ‘Een leuk huis waar twintig
studenten in kunnen. Maar in die dagen waren
er maar twaalf, dus ruimte zat.’ Edna, Amber en
Esmee sloten zich aan bij de bewoners van Puma
Road, dat de uitvalsbasis vormde voor gezelligheid
en vertier.
De eerste dagen van september was er niets aan
de hand. ‘We hoorden wel over een naderende
tropische storm’, zegt Edna, ‘maar de locals waren
net zo relaxt als anders. Dus wij maakten ons
ook geen zorgen.’ Totdat er op de maandag vóór
de storm iets vreemds gebeurde. Jolijn: ‘Er stond
ineens een file voor de bouwmarkt. Ik had me
al verbaasd. Dat die winkel bestond… ik had
er nooit iemand gezien, geen kip. En nu kwam
ineens het hele eiland langs.’
De berichten zwollen aan tot onheilstijdingen,
Irma was in aantocht, Sint Maarten lag midden op
haar route, het zou heavy worden. De studenten
begonnen na te denken. Edna wilde niet alleen in
Cannegieter Street blijven, het huis van Amber en
Esmee leek nou niet wat je noemt stormsterk en
er was een veiliger schuilplaats voorhanden: Puma
Road. Jolijn: ‘Wij hadden in ieder geval ruimtes
van beton. We kozen twee kamers uit. In de ene
zaten we met z’n negenen. De andere zes verbleven in een andere kamer. Stevige ruimtes, vier
betonnen muren, een dak van beton en zo weinig
mogelijk glas.’

HET APPARTEMENT VAN MISS P

Een kilometer of vijf ten noorden van Puma Road
ligt St. Peters. Daar, in Paula’s Country Inn, is
Hein Immink op de eerste dag van september
neergestreken. De derdejaars Civiele Techniek
zal zijn honderd dagen stage doorbrengen bij
Independent Consultancy Engineers. ‘Aanvankelijk
wilde ik de orkaan gewoon uitzitten op mijn
kamertje. Maar dat vond m’n landlady, miss P,
niet verstandig. Miss P is een dame op leeftijd
die haar hele leven op Sint Maarten woont. Ze
wist waarover ze sprak, want ze had Luís meegemaakt, de gigantische orkaan die het eiland 22
jaar geleden had geteisterd. Zo iemand spreek
je niet tegen, dus Miss P, een andere stagiair en
ik brachten de orkaannacht door in haar appartement. Een prima plek, had ze ons verzekerd,
dus we maakten ons weinig zorgen. Bovendien
hadden we voor een week eten en drinken ingeslagen.’
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DE CARTERS EN DE BUNCAMPERS

In Nederland beginnen alarmbellen te rinkelen,
de ouders van de stagiairs beginnen zich zorgen te
maken. Media reppen over Irma die recht afstevent op het eiland waar hun spruiten verblijven.
Ook Tori Carter op haar studentenkamer in het
centrum van Groningen krijgt de zenuwen. De
zeventienjarige eerstejaars Marketing Management weet dat haar moeder Cindy thuis is, op
Sint Maarten. ‘Eén kamer in ons huis is veilig,
een kleine ruimte. Ik wist dat ze daar zou gaan
zitten. In haar eentje, urenlang. Op een gegeven
moment verloren we het contact. Dat maakte het
heel moeilijk. Ik wist niet hoe het met haar ging.
Urenlang, en die uren werden dagen en nachten.’
Elders in Groningen ligt Habon Abdulahi,
afgestudeerd aan de opleiding HBO-Rechten, ook
al wakker. Haar vriendin Sasha Buncamper werkt
in haar ouderlijk huis op Sint Maarten aan haar
afstudeeropdracht, de laatste loodjes. Habon en zij
facebooken en whatsappen, maar op 5 september
stokt het elektronisch verkeer. Habon: ‘Ik wist dat
het waarschijnlijk goed zou gaan, want de familie
heeft een stevig huis. Maar toch, naarmate het
langer duurt voor je iets hoort, gaat het knagen.
Zeker toen na een paar dagen wel de namen
van Sasha’s ouders op de lijst van in veiligheid
verkerende personen stond, maar die van Sasha
zelf niet.’

IJZINGWEKKEND GEKRAAK

Aan de vooravond van wat vernietigende uren
zullen worden, twijfelen derdejaars HBO-Rechten
Amber Corman en haar huisgenoot Nele of hun
appartement een enorme storm zou kunnen doorstaan. ‘Stijn en Sanne, een paar collega’s van Nele,
vertrouwden het ook niet. Gezamenlijk besloten
we bij Stijn en Sanne in te trekken.’ Het viertal
verbleef aan de Eugene Camille Richardson Street.
‘De dagen voor de orkaan zijn we druk geweest
met het inslaan van drinken en eten, met name
dingen die lang meekunnen: rijst, pasta, potjes en
blikjes.’
De uren dat Irma haar spoor van vernieling
over het eiland trok, gebeurden er veel vreemde
dingen. Amber hoorde geluiden die ze niet kon
plaatsen, ijzingwekkend gekraak, het steunen
van hout, af en toe een niet te verklaren gebonk
en een permanent fluitende wind. ‘Ik zag bomen
afbreken, dingen door de lucht vliegen. Zware
dingen fladderden in het rond. Water stroomde
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door de ramen naar binnen. Niet druppelen, maar
echt strómen.’
‘Deuren klapperden’, zegt Jolijn, ‘we werden bang
dat ze het niet zouden houden. We hebben er een
bed voor geschoven.’ Ook Edna geloofde haar
oren niet. ‘De gekste geluiden hoorde ik, gekraak,
dan weer hele harde tikken tegen het raam. Ik
kon het niet thuisbrengen. Niemand niet. Waren
het vogels? Dakpannen? Kokosnoten? We waren
bang dat de ramen het zouden begeven.’ Maar het
allergekste vonden Jolijn en Edna misschien wel

Esmee, één van de twee Leidse studentes. ‘Die
sliep gewoon’, zegt Jolijn. ‘Dwars door alle rumoer
heen, dan maak je een keer een orkaan mee en dan
ga je pitten.’ Edna schudt het hoofd: ‘Man, wij
waren echt bang, of in ieder geval hyperalert. Je
wilt niet verrast worden.’

IN HET OOG VAN IRMA

Maar wie verwacht er nou dat de wc’s ontploffen?
En dat gebeurde dus in de twee appartementen op
Puma Road. Edna: ‘We hadden de deksels ook niet
dichtgedaan.’ Jolijn: ‘Jawel, zeker weten, die héb ik
gesloten. Het was gewoon niet tegen te houden.’
De appartementen kwamen blank te staan.
En toen werd het dus stil. Sint Maarten lag enige
tijd midden in het oog van Irma, het rustige
centrum van de orkaan waaromheen alle wind
woelt, wentelt en kolkt. ‘Hoe lang zal het hebben
geduurd? Een uur misschien, anderhalf’, zegt
Edna. ‘Zo stil, maar misschien voel je dat sterker
omdat het vóór die tijd zo’n hels kabaal was.’
Jolijn: ‘Er waren zelfs mensen die even naar
buiten gingen. Dat leek me niet slim. Het was ook
afgeraden. Het zag er griezelig uit, mensen die stil
liepen door de verwoesting.’
De rest van het natuurgeweld was minder heftig.

Edna: ‘Misschien kwam dat door de ligging van
ons huis. De wind kwam van de andere kant,
recht op de muur zonder ramen en deuren. Ja, het
viel mee, dat tweede gedeelte.’
Op de nasleep van de storm waren de studenten
niet bedacht. Amber Corman: ‘De ravage was
enorm. Er lagen complete daken op de weg, grote
brokken beton die op straat liggen. Hoe ze daar
zijn gekomen snap je niet, ze moeten ernaartoe
geblazen zijn.’
Hein Immink heeft mazzel. Paula’s Country Inn
heeft een waterput. ‘Twee emmertjes water halen,
voor douche en toilet. Dat was best te doen, eigenlijk. Het gebouw van het bedrijf waar ik stageloop
heeft geen schade heeft opgelopen. Het behoort
tot een kleine minderheid, slechts tien procent
van de panden is ongeschonden.’ Hein is de enige
Hanze-stagiair die de komende maanden op Sint
Maarten blijft, werk zat voor een student Civiele
Techniek. ‘Ik inventariseer wat er is gebeurd
met de gebouwen die Independent Consultancy
Engineers de laatste tien jaar heeft gebouwd. Hoe
hebben ze de orkaan doorstaan? Moeten we de
manier van bouwen aanpassen? Ik krijg het druk,
want er moeten ook veel schaderapporten worden
opgemaakt. We zullen moeten analyseren welke
constructies bruikbaar zijn. En veilig, want het
aantal orkanen van categorie 5 neemt de komende
jaren toe.’

MANNEN MET KAPMESSEN

Al snel nadat Irma het eiland achter zich heeft
gelaten, begint het te nijpen in de appartementen
op Puma Road. Edna: ‘Water werd een groot
probleem. Vijftien man en geen sanitair. Het
werd smerig, zeg maar goor. Het was een paar
dagen survivallen. We douchten als het regende.
Regenwater kwam ook van pas om de wc door te
spoelen.’ En de voedselvoorraad was snel op. ‘Ik
heb geplunderd’, bekent Jolijn. ‘We moesten toch
wát eten. Ik ging met twee tassen naar de supermarkt. Geen personeel, iedereen tastte toe. Ik ook,
ja. Het klinkt heftig, plunderen, maar we hadden
geen keus. Maar ik nam alleen eten en drinken.
Geen complete tv’s of computers.’
In die dagen veranderde het lieflijke Sint Maarten
in een onveilig oord. In de verwoeste straten
maakten mannen met kapmessen de dienst uit.
Nadat de winkels waren leeggeplunderd, waren
woonhuizen en bedrijven aan de beurt. De
studenten waagden zich niet op straat. Politie
en militairen surveilleerden in de donkere uren

waarin de avondklok gold.
HBO-Rechtenstudente Amber Corman vulde
haar dagen door haar handen uit de mouwen te
steken. ‘Ik deed wat ik kon doen in een shelter voor
mensen die alles waren kwijtgeraakt. We hielpen
in de keuken, met de schoonmaak, we deden de
was. De verhalen van die mensen braken stuk voor
stuk mijn hart. Ik besefte hoeveel geluk ik heb
gehad en nog steeds heb.’

EINDELIJK NIEUWS: WE’RE OKAY

De mensen in Groningen konden niets anders
doen dan blijven proberen contact te maken.
Het Bureau Buitenlandstages (BBS) van de
Hanzehogeschool had de ouders van de stagiairs
bijeengebracht in een whatsapp-groep. Marius
Bremmer van BBS: ‘Stagiairs zoeken natuurlijk het
eerst contact met hun ouders. Door zo’n appgroep
verzekerden we ons ervan dat álle ouders op de
hoogte zouden zijn zodra er nieuws was.’ Jolijn
was de eerste die een bericht wist door te geven.
‘Zomaar ineens, floep. Daarna viel de verbinding
weer weg.’
Via-via maken allerlei berichten de oversteek naar
vader- en moederland. Na drie doorwaakte dagen
en nachten kon Tori Carter opgelucht ademhalen
toen er drie woorden op haar computerscherm
verschenen: we’re okay. Moeder Cindy was veilig.
In het weekend ontvangt Habon een teken van
leven van haar vriendin Sasha. Op maandag
weet Marius Bremmer dat alle stagiairs die het
BBS onder z’n hoede heeft in goede gezondheid
verkeren. Maar Sint Maarten was geen omgeving meer om stage te lopen. Behalve voor Hein
Immink dan. De student Civiele Techniek besluit
te blijven. Sasha ook, haar ouders’ huis heeft geen
schade opgelopen.
Edna en Jolijn willen, net als vier andere Hanzestudenten, terug naar Nederland. Notariskantoor
Mingo zal van de grond af aan moeten worden
opgebouwd. Het gebouw van de reclassering, waar
Jolijn haar stage zou lopen, staat er nog wel. ‘Maar
alle apparatuur is weg. Geen computer meer te
bekennen. Vreselijk.’ Zes studenten vliegen terug,
eerst met een legervliegtuig naar Curaçao en dan
met een lijnvlucht naar Nederland. De vijf andere
studenten blijven in de Cariben. De connecties
van het Bureau Buitenlandstages steken een
helpende hand toe.
Amber Corman kan aan de slag bij een advocatenkantoor in Willemstad op Curaçao. ‘Mijn
verblijf in Sint Maarten had ik goed voorbereid.

Hier kwam ik aan zonder enig benul van hoe en
wat. Bovendien twijfelde ik enorm, want ik wilde
dolgraag naar Nederland gaan om mijn vrienden
en familie dikke knuffels te geven. Maar ik ben
fantastisch ontvangen en na één week kan ik
al zeggen dat het me hier prima bevalt. Aan dit
avontuur komt dus nog geen einde.’
Dat geldt ook voor de avonturen van Hanzestudenten Jesse en Sarah. De twee studenten Fysiotherapie mochten niet mee met het Nederlandse
legervliegtuig omdat ze Duitsers zijn. Ze waren op

een Frans vliegtuig aangewezen, maar dat vloog
niet op Curaçao. Jesse en Sarah, die dankzij de
BBS-contacten met het verbond van Fysiotherapeuten stageplaatsen op Curaçao konden krijgen,
belandden op het Franse eiland Martinique. Van
daar vlogen ze naar Barbados, en Grenada. Vervolgens één nacht op Trinidad en toen toch nog
naar Curaçao. ‘Pfff’, blaast Marius Bremmer, ‘dat
verwacht je toch niet? Maar ze zijn er.’ Ze maken
het prima, mailden de twee fysiotherapeuten in
spe, thank you for making it all possible.
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‘ALS HET NIET
ALS WERK VOELT,
ZIT JE GOED’
Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk
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Ondernemer Eline helpt daklozen.
Niet aan een huis, maar aan het
kompas dat hen door het woud van
hulporganisaties loodst. De site van
Straatwijs is nuttig, de app is in de
maak en Eline ziet er brood in.

dat de meeste daklozen gebruikmaken van een
mobiele telefoon.
‘Vroeger was tachtig procent van de daklozen verslaafd en verward. Tegenwoordig is dat nog vijftig
procent. De andere helft bestaat uit jongeren die
door de crisis op straat zijn gekomen. Die hebben
een mobiel en willen best zelf hun eigen weg
vinden bij de hulpinstanties.’
Eén plus één is twee en het idee voor Straatwijs is
geboren.
‘Ik ben gaan nadenken over hoe je zo’n applicatie
kunt maken. Dat is in het begin vooral vrij
lastig. Het moet de doelgroep helpen. Als de
lay-out te ingewikkeld is, dan gebruikt men hem
niet. Het duurt best lang voordat je zulke zaken
hebt uitgewerkt.’

EÉN-TWEE-DRIE: HULP

Dakloos zijn, het klinkt als een ander universum,
maar volgens Eline Tuinman raken jongeren
steeds vaker aan lager wal. De vele instanties,
opgezet om dit soort mensen te helpen, vormen
een bos waardoor men de bomen niet kan zien.
Gelukkig is er sinds kort de website Straatwijs.
‘Als mensen denken aan een dakloos persoon, dan
associëren ze dat vaak met iemand die verward
is, of verslaafd aan drugs.’ Eline Tuinman neemt
een slok van haar cappuccino. Dat ook ik me
schuldig maak aan het toepassen van dit stigma,
blijkt al uit mijn vraag: heeft het zin om een
applicatie te ontwikkelen voor deze doelgroep?

VERSLAAFD EN VERWARD

‘Jazeker heeft dat zin’, zegt ze. ‘Ten eerste zijn er
meer dan zestig instanties hier in Groningen die
je kunnen helpen als je dakloos raakt.’ Zestig?! Ze
knikt met een lachje om mijn verbazing. ‘Ja, dat
zijn er heel veel. Daarom wilde ik een applicatie
ontwikkelen die je kan helpen bij het vinden van
de organisatie die het beste bij je hulpvraag past.’
Eline komt op dit idee tijdens haar stage Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) bij
Open Hof, een opvang voor daklozen. De mensen
die ze daar ontmoet en de verhalen die ze hoort,
zijn soms schrijnend. Bovendien blijkt al snel

Eline doet wat haar het meest logisch lijkt: de
doelgroep zelf inschakelen om Straatwijs te
ontwikkelen. ‘We zijn gewoon samen gaan zitten
en ik heb ze laten tekenen. Wat willen ze gelijk
kunnen zien? Wat willen ze makkelijk kunnen
vinden? Dat is natuurlijk hele nuttige informatie.’
Het systeem werkt en sinds mei is www.straatwijs.
com een feit. Op de site kun je elke hulpvraag
in drie stappen aan de juiste hulporganisatie
koppelen. Daarnaast heeft de site een blog en een
pagina waarop dakloze mensen een wens doen.
Lezers kunnen die wens werkelijkheid maken door
geld te doneren.
De eerste stap naar een app is gezet. ‘Het is
eigenlijk nooit af, zoiets. Je komt altijd op nieuwe
ideeën, dingen die beter werken en toegankelijker
zijn. Maar de site staat er, het werkt en dat is
belangrijk.’
Of ze er als ondernemer van rond kan komen, is
een andere vraag.
‘Ik kom net van mijn werk bij de IKEA’, lacht
ze. ‘Straatwijs is allemaal vrijwilligerswerk op
dit moment.’ Maar hoe lang nog? ‘Het zijn nog
toekomstplannen, maar de kans is groot dat ik in
2018 een baan uit Straatwijs kan halen.’

NIKS MEE TE MAKEN

Vorig jaar nam Eline haar diploma in ontvangst,
precies vier jaar nadat ze met MWD begon. Dat
kom je niet vaak tegen. De meeste student-ondernemers lopen vertraging op, maar daar had Eline

geen last van. ‘Ik begon in mijn vierde jaar met
Straatwijs. Dat deed ik naast het werken aan m’n
scriptie. Het gaf me zoveel energie, dat ik zo door
die periode heen gestormd ben. Het project was
zo leuk. Het voelde niet als werk, ook al was ik er
soms zeven dagen in de week mee bezig.’
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening is niet
de meest voor de hand liggende plek om je te
ontwikkelen als ondernemer. ‘Met Straatwijs kon
ik kijken of ondernemerschap me ligt. Dat doet
het. Ik leer er nog steeds heel veel van.’
Maar over vijf jaar wil ze niets meer met Straatwijs
te maken hebben. ‘Het moet een zelfvoorzienend
platform worden. Instanties zullen zelf hun profielen moeten bijhouden, updaten en vernieuwen.
Nu is dat allemaal nog mijn werk.’
Ondernemerschap ligt haar wel. ‘Ik heb altijd veel
ideeën en nu weet ik dat er manieren zijn om ze
uit te werken. Een bed and breakfast lijkt me leuk
om te doen, maar dan wel anders dan dat het nu
wordt gedaan. Leuker. Ik wil er nog niet veel over
zeggen.’

BEDACHTZAME STILTE

Heb je tips voor studenten, die er net als jij ineens
achter komen dat ondernemerschap heel leuk is?
‘Tips? Even nadenken hoor.’ Ze neemt nog een
slok cappuccino, kijkt uit het raam en haalt een
hand door haar blonde haar.
‘Je moet sowieso uitgaan van de behoefte van
mensen. Ik vind ook dat ondernemers moeten bijdragen aan de wereld en mensen moeten helpen.
Daarom is het ook belangrijk om vanuit je
doelgroep te denken. Ga met ze in gesprek. Zij
zijn de mensen die gebruik moeten maken van
je dienst of product, dus zij moeten het ook echt
aantrekkelijk vinden.’
Ze verzinkt weer even in gedachten. ‘Wat kan ik
nog meer zeggen? Hard werken is belangrijk. Als
het niet als werk voelt, dan zit je goed. Het moet
je wel energie geven.’ Bedachtzame stilte. ‘Geduld
is ook belangrijk. Op het moment dat je een idee
hebt, duurt het gewoon even voordat er
daadwerkelijk resultaat zichtbaar is. En zoals ik al
eerder zei: het is waarschijnlijk nooit helemaal af.’
We nemen afscheid. Ik geeft het stokje door aan
fotograaf Jasper Bolderdijk. Het is tijd voor een
fotoshoot bij de A-Brug. Zit je haar goed? Ben je er
klaar voor? ‘Komt helemaal goed, hoor!’
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WELKOM
IN
GRONINGEN?
Cas Mooij
Foto’s: Niels Punter

Iedereen die de afgelopen tijd een
klein beetje het lokale nieuws
heeft gevolgd, zal het niet zijn
ontgaan: honderden buitenlandse
studenten zitten in Groningen
zonder fatsoenlijke woonruimte.
De Groningse SP is boos, de
huisjesmelkers discrimineren
en ondertussen kamperen de
importstudenten noodgedwongen
in het Stadspark. Hoe is het moreel
onder de studenten?
13

Door de schuifdeuren van de voormalige noodopvang voor vluchtelingen aan de Van Swietenlaan
23 zie je een groezelige receptie. Er staat een
flipover met mededelingen in het Engels: ‘Internet
will be fixed soon.’
Er is geen kip te zien. We kloppen aan bij één van
de ramen op de begane grond. Een Duitse student
steekt zijn hoofd uit het raam.
‘Zou je wat vragen willen beantwoorden over het
woningprobleem onder de internationale studenten?’, vraag ik.

ALLES GOOR EN KAPOT

‘Nee’, is zijn antwoord, vriendelijk maar enigszins
vermoeid. Waarschijnlijk al een paar stressvolle
weken achter de rug. We kloppen verder, maar
niemand doet het raam open. Het zicht op de
kamers is afgeschermd door geïmproviseerde
gordijnen: lakens, handdoeken, een Nederlandse
vlag. Daarachter kun je een glimp opvangen van
ruimtes die meer op opslaghokken lijken dan op
kamers. Het doet me denken aan de kraakpanden
waar ik vroeger kwam, waar alles goor en kapot
was. Waarvan de bewoners enkel minimale moeite
deden om hun onderkomen comfortabel te maken,
want... je weet nooit hoe lang je kunt blijven, dus
elke investering is een risico.
Wanneer we om het gebouw heen lopen staat een
aantal studenten buiten bij een zij-ingang. Twee
meisjes zijn aan de telefoon, ze ratelen Spaans of
Italiaans. Een jongen staat in zijn joggingbroek
en badslippers een sigaret te roken, terwijl hij af
en toe even z’n telefoon checkt. Hij vertelt ons
dat hij documenten aan het downloaden is via
het wifinetwerk van de overburen: het Martini
Ziekenhuis. ‘Ben je al begonnen met studeren
hier?’, vraag ik.
‘Ja, ik vertrek ’s ochtends vroeg naar de bibliotheek, daar is internet, ik probeer alle documenten
en lesstof te downloaden, zodat ik hier ook nog
iets kan doen, maar het is niet ideaal. Ze hebben
beloofd dat hier internet komt, maar ik weet niet
wanneer.’
Hij wordt begroet door een meisje dat aan komt
lopen. Ze maakt een praatje met ons drieën, en wil
Niels en mij wel een rondleiding door het gebouw
geven.

VERLATEN LOODS BUITEN DE STAD

Even later wandelen we door de kale, TL-verlichte
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hal. Die komt uit bij de receptie waar een paar
studenten aan een logge tafel zitten te kaarten.
Geen van allen wil op de foto, niemand heeft veel
energie om ons te vertellen over de huizenjacht.
Lauw na een dag hard studeren, of misschien
passief na de zoveelste verhuizing. Iedereen noemt
steevast een lijstje van plekken op waar ze hiervoor
hebben gezeten. Het Budget Hotel, waar je met
twintig man op een kamer slaapt op stretchers.
Het Simplon Hostel, waar het iets beter schijnt
te zijn. Een verlaten loods buiten de stad, waar je
een plek kon huren voor vijftien euro per nacht,
waarna je zelf nog voor een bed moest zorgen. Eén
van de jongens vertelt dat hij de loods inliep en
vluchtelingen aantrof. ‘Die bleken daar te wonen,
maar niemand had hen of ons geïnformeerd, dus
iedereen schrok zich rot. Er was daar geen douche,
geen wasmachine, geen keuken. Toen we vroeger
of we konden koken, wees de begeleider naar een
elektrisch kookstel met twee pitten, voor zestig
mensen... dat geloof je toch niet?’
Ook zal menig student de tentjes in het stadspark
hebben zien staan. Sommige uitwisselingsstudenten hebben de luxe dat ze de camper van pa
en ma konden lenen, maar anderen overnachten
soms in houten hutjes. Denk daar maar eens aan
wanneer je huiswaarts gaat naar je kamer. Kamperen en een masterthesis, Welcome to Groningen.

‘IK GA DIT PAND KRAKEN’
Op de Van Swietenlaan is koken ook niet echt
mogelijk, maar de honderd studenten die hier
zitten, beschouwen zichzelf als the lucky ones. Het
is goedkoper dan het Simplon Hostel, je hebt
meer privacy en er zijn voldoende wasmachines.
Ze maken zich alleen zorgen over het feit dat het
contract met de eigenaar op 1 november afloopt.
Een Italiaanse jongen die zijn percolator aan het
prepareren is, roept: ‘Ik niet! Ik ga nergens meer
heen. Als ze ons eruit trappen, dan kraak ik dit
pand, ik barricadeer de boel.’ Anderen moeten
lachen, maar de ogen van de Italiaan staan serieus.
‘Dit soort dingen schaadt de internationale reputatie van de universiteit’, zegt een meisje. ‘Je kunt
geen tweeduizend studenten binnenhalen zonder
iets van woonruimte aan te bieden. Ze verwijzen
je wel door naar kamernet, maar daar is de helft
van de kamers voor Dutch only. Je komt aan op
het station en je weet niet waar je heen moet. Er
is niemand die je op weg helpt. Het is misschien

de Nederlandse cultuur dat iedereen zijn zaakjes
zelf regelt, maar dat kun je niet verwachten van
uitwisselingsstudenten.’
Zo horen we meer verhalen. Als studenten al een
kamer vinden, komen ze vaak in een Catch-22-situatie terecht: om een contract te tekenen heb
je een BSN-nummer nodig, en om een BSNnummer aan te vragen heb je een woon- of
postadres nodig. Sommige huisjesmelkers stellen
een tijdelijk contract op zodat de student dit kan
regelen, maar aan de tafel in de grote, lege ruimte

zitten een aantal studenten die op deze manier een
kamer aan hun neus voorbij hebben zien gaan.

MEISJES GAAN VOOR

Bij het Simplon Hostel zitten een paar jongens
buiten. Jongens lijken sowieso in de meerderheid.
Een Duitser legt me uit dat meisjes vaak worden
voorgetrokken. ‘Er staan heel veel advertenties op
Kamernet, maar vaak is het Dutch only of Girls
only. Wat vreemd is, want die meidenhuizen zijn
vaak goorder dan de jongenshuizen’, legt hij uit.

Een ander zegt: ‘Het kan ook heel snel veranderen,
één dude die hier vanmorgen nog zat, zonder
kamer, werd vanmiddag gebeld en nu is hij al verhuisd. Toch heb je niet direct je eigen stekje, want
je nodigt al je mates uit om te komen logeren. Het
is duur hier in de stad, man.’
Hij praat relaxt, maar serieus.
‘Je hebt hier geen koelkast of iets, de kamer is nog
wel te betalen, maar je bent net zoveel geld kwijt
aan eten en drinken, omdat je niets op voorraad
kunt kopen.’

De anderen knikken. Wat voor hen begon als
een avontuur, begint na een maand een financiële
nachtmerrie te worden. Ze betalen ruim vijfhonderd euro per maand voor het hostel, waar ze hun
kamer delen met tien anderen. Dan komt er nog
eenzelfde bedrag bovenop voor levensonderhoud.
Toch zitten ze te chillen, ze kunnen niet veel
anders doen dan berusten in hun lot en hopen op
iets beters.
‘Zijn jullie ook in het Student Hotel geweest?’,
vraag ik.
‘Ja, één keer, de bedden slapen goed daar’, zegt de
Duitser, ‘maar ik was te gast.’
‘Aah, een one night stand ’ , merk ik op.
Hij grinnikt.
‘Het Student Hotel is voor de bourgeoisie, man’,
zegt een ander. ‘Die kamers kosten een vermogen,
dat is voor rijkeluiskinderen.’ Het wordt laat en
we besluiten wat telefoonnummers uit te wisselen.
Dan gaan we ervandoor.

DAKLOZEN MÉT EEN ADRES

Op de hoek van de straat horen we ontspannen
gesprekken en gelach. De studenten voor het
Student Hotel ogen onbezorgd. We willen pissen
en nog wat drinken. De lobby is warm en aangenaam. Binnen zitten vier meisjes aan cocktails,
ze giechelen zachtjes. De wc is schoon. Het is een
wereld van verschil met de Van Swietenlaan. Ook
qua sfeer. Iedereen laat ons voor wie we zijn en
besteedt geen aandacht aan ons. De bar is helaas al
dicht. Wanneer we nog even napraten over de vergelijking tussen de kamerloze studenten, krakers
en zwervers, schiet me plots te binnen hoe zwervers hun uitkering ontvangen via een postadres.
Later op de avond, als ik thuiskom, doorzoek ik
de website van de gemeente Groningen, om te
zien of dat makkelijk te regelen valt. Ik app wat
screenshots met uitleg naar de telefoonnummers
die ik eerder op de avond heb gekregen.
‘Bedankt man!’, appt eentje al vrij snel terug,
‘ik ga dit met al m’n maten hier delen. Heel
erg bedankt.’ Woningnood en ellende mag dan
misschien geen goede studieresultaten opleveren,
het zorgt wel voor solidariteit en nieuwe vriendschappen. En dat is ook wat waard.
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Illustratie: Maarten Huizing

INTERNATIONALE
STUDENTEN
EN DE
KAMERPUINHOOP
Freek Niemeijer

De kamernood in Groningen
was begin september zo groot
dat buitenlandse studenten in de
openlucht moesten slapen. Wie
voorkomt dat dat volgend jaar weer
gebeurt? De Hanze, de RUG of de
gemeente?

Groningen is beeldschoon en al jaren zeer populair
als studentenstad. Maar schoonheid en populariteit gaan wel vaker gepaard met kwaaltjes.
Een flinke schimmelinfectie, bijvoorbeeld. In dit
geval in de vorm van een chronisch kamertekort
onder internationale studenten. En hoe langer we
wachten, hoe erger het wordt. De huidige noodoplossingen zijn als een goedkope bruistablet, maar
wanneer komt de radicale antibioticakuur die we
nodig hebben?
Overvolle hostels, straatslapers en onderdak in
de voormalige noodopvang voor vluchtelingen.
De internationals hebben het zwaar. Op papier
zijn ze zelf verantwoordelijk voor het regelen van
een kamer, maar in de praktijk blijkt dit vaak een
onmogelijke opgave. Waarom bouwt de gemeente
dan niet meer studentenflats? En waarom blijven
de Rijksuniversiteit (RUG) en de Hanzehogeschool enthousiast buitenlandse studenten werven?
Vol is vol, zou je zeggen. De hoogste tijd om
betrokken partijen aan de tand te voelen.
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VERNEUKT WORDEN 2.0

De internationale gasten kiezen zelf voor een
studie in Stad. En tsja, zoeken naar woonruimte
hoort daar gewoon bij. Zie het als een oer-Gronings ontgroeningsritueel vol malafide bemiddelaars, oplichters en nietsontziende huisbazen.
Ook Nederlanders moeten deze zware beproeving
doorstaan, maar de internationale student krijgt er
nog wat bonusobstakels bij. Verneukt worden 2.0,
zeg maar. Het geouwehoer begint al in het buitenland. Op kamersites zoeken ze een stekkie en niet
zelden vinden ze dat. Even knaken overmaken en
klaar. Gefeliciteerd, je bent nu de trotse eigenaar
van… de naïviteitsbokaal! Eenmaal hier, blijkt
de kamer namelijk niet te bestaan. Geld foetsie,
geen woonruimte en geen netwerk om op terug
te vallen. Welkom in Groningen, zet daar je tent
maar op.

ONLY DUTCH

De zoektocht kan opnieuw beginnen en dat
betekent nieuwe obstakels. NO INTERNATIONALS of ONLY DUTCH, koppen de oproepjes
op diverse Facebookpagina’s en kamersites.
Studenten en huiseigenaren hebben liever een
kaaskop. Die blijft jaren zitten en de importstudent is zo weer weg, denken ze. Soms een terecht
vooroordeel, vaak ook niet. Maar mede door deze
eigen-volk-eerst-mentaliteit is de international
heel wat doekoe kwijt aan makelaars, websites
en louche tussenpersoontjes. Niet zelden zonder
resultaat.

MARKETINGMOTOR OP VOLLE STOOM

Onze nieuwkomers doen dus kei- en keihard hun
best, dat staat buiten kijf. Maar ze redden het niet
alleen. Een beetje hulp is niet alleen welkom, maar
ook broodnodig. RUG en Hanzehogeschool, dit
is jullie moment om te shinen! Deze instellingen
werven tenslotte studenten uit het buitenland met
flitsende marketingcampagnes vol beloftes over
een toptijd in een prachtstad. Grotendeels waar,
maar er wordt geen woord gerept over ons gênante
geheimpje: we hebben te weinig kamers.
Nee, de marketingmotor draait op volle toeren.
Terwijl de hostels uitpuilen en mensen de eerste
nachten in tenten bivakkeren of zelfs op straat
belanden. Dom en onverantwoordelijk. Gewoon
stoppen met werven. Probleem opgelost, toch?
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KRIMP IS RAMPZALIG

Te simpel, zegt Rob Verhofstad van het College
van Bestuur van de Hanzehogeschool: ‘De
komende jaren verandert de bevolkingssamenstelling van Nederland. Een demografische krimp
die ook zijn weerslag op de studentenpopulatie
zal hebben. Daarom denken we nu al na over
manieren om dat tegen te gaan. Meer masters en
nascholing bieden, bijvoorbeeld. En natuurlijk
meer internationale studenten aantrekken, wat
bijdraagt aan het internationale karakter van onze
hogeschool.’
Volgens Verhofstad is krimp rampzalig. ‘Het heeft
negatieve gevolgen voor onze infrastructuur en het
aantal mensen dat hier werkt. Dat moeten we niet
willen.’

ONTZETTEND SUPERVERVELEND

De vraag naar meer buitenlanders aan de Groningse hogeschool lijkt legitiem. Tot zover de
drijfveer. Terug naar de buitenslapers en uitpuilende hostels. ‘Ontzettend supervervelend’, zegt
Verhofstad. ‘Wij halen de studenten hierheen, dus
ja, ze zijn dus ook ónze verantwoordelijkheid. Het
is de meest kwetsbare groep binnen de particuliere huursector, dus de noodopvang moet eerder
klaarstaan volgend jaar.’
Mooi hoor, maar draagt de Hanzehogeschool ook
bij aan een permanente oplossing? ‘We moeten
goed overleggen met de RUG en de gemeente’,
zegt Verhofstad. Wat volgt, is een woordenstroom
vol samen kijken, zoeken naar, aan de slag met en
meer van dat. ‘Maar het onderliggende probleem is
natuurlijk de particuliere huursector’, concludeert
hij.

GEMEENTE

Het is duidelijk: de Hanzehogeschool komt op
dit moment niet veel verder dan het regelen van
noodopvang – of zoals ik zou zeggen: de goedkope
bruistablet. PvdA-wethouder Roeland van der
Schaaf vindt de noodopvang ook cruciaal. ‘We
moeten ab-so-luut zorgen dat die mensen sowieso
een dak boven hun hoofd hebben. Al is het maar
in het oude AZC’, klinkt het stellig.
Over die noodopvang gesproken: verre van vijf
sterren. Studenten betalen zestien euro per nacht
voor een gedeelde kamer zonder eigen sanitaire
voorzieningen. Wat neerkomt op 480 euro per

persoon per maand. Bijna duizend piek voor een
tweepersoonskamer! De gemiddelde huisjesmelker
zou er een hard plassertje van krijgen.

MEER BOUWEN

Genoeg over de internationale-daklozenopvang,
zouden Groningen niet meer gebaat zijn bij een
langetermijnoplossing? Beton, gipsplaat, stalen
buizen, waarom zijn de bouwvakkers nog niet aan
de slag? Waarom wordt er niet gebouwd? Maar dat
gebeurt al, zegt de wethouder. ‘Er is net een studentenflat opgeleverd met 465 woningen, waarvan
een deel bestemd is voor internationale studenten.’
Maar, zo erkent Van der Schaaf, die flat zit nu al
vol. ‘Dat klopt. Daarom komen er de komende
jaren nog eens drieduizend wooneenheden bij.’
Van der Schaaf voorspelt dat de krapte op de
woningmarkt door deze uitbreiding iets zal
afnemen, waarbij ook internationals baat hebben.
Maar of het genoeg is… daar heeft ook Mister
Wonen himself zijn twijfels over. ‘Eigenlijk zouden
de RUG en Hanzehogeschool gewoon in vastgoed moeten investeren. College dorms zijn in het
buitenland heel gebruikelijk.’
Een puik plan, maar er zit wel een addertje onder
het gras: de wet verbiedt onderwijsinstellingen
namelijk zelf woningen te bouwen. Toch staat
Hanzecollegelid Rob Verhofstad wel open voor
Van der Schaafs suggestie. ‘Soms zijn dit soort
onconventionele oplossingen nodig, dus wie weet.’

IS ER HOOP?

De hoop lijkt vooralsnog gevestigd op noodopvang
en studentenflats die er nog niet zijn. En zowel de
gemeente als de Hanzehogeschool wijst nog steeds
met de beschuldigende vinger naar de particuliere
huursector. Terecht natuurlijk, het is een gedrocht.
En nergens in Nederland zijn studenten zó
afhankelijk van de vrije sector als in Groningen.
Daarom zal de internationale student zich meer
moeten settelen in Nederlandse studentenhuizen,
wat een meer open houding van bewoners en
eigenaren vergt. Of we daarop kunnen rekenen…
Internationale gasten dragen bij aan het kleurrijke
en levendige karakter van de stad. En eerlijk is
eerlijk: Groningen is en blijft natuurlijk wonderschoon. Met of zonder dat gênante geheimpje,
maar liever zonder.

Advertenties

HanzeMag
@hanzemag
Hanzemagazine
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KEBAB
TEST
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‘Ik heb de hele dag niet gegeten.’ Freek wrijft over
zijn buik. ‘Echt superveel zin in deze test.’ We
hebben ons verzameld in een kamer ergens in het
centrum. Vier man sterk gaan we dit varkentje
wel even wassen. Correctie, dit lammetje natuurlijk, anders is het haram. Eric en Jasper knikken
goedkeurend. ‘Kom maar door met die broodjes
döner kebab.’
Voordat we van start gaan, stellen we de criteria
vast. Een goed broodje warm vlees van het spit
moet voldoen aan lekker veel beleg. ‘Dat is sowieso
een must. We willen natuurlijk lekker veel kebab,
maar groenten mogen niet ontbreken’, zegt Jasper.
‘Vergeet het broodje zelf niet, hè?’, vult Eric aan.
‘Dat moet echt bijdragen aan de ervaring, anders
kun je net zo goed een kapsalon bestellen.’

EEN SOLIDE LIJSTJE

Teodor Lazarov
Foto's: Jasper Bolderdijk

Een avondje stappen is niet
compleet zonder de kers op de
taart: een broodje kebab. Een
vakkundig subjectieve jury
ging daarom op pad om de
lekkerste döner van Groningen
te vinden.

Terwijl de verschillende verwachtingen door de
kamer heen vliegen, teken ik de tabel uit. Hierop
kan iedereen zelf een cijfer invullen. Naast de kwaliteit van het broodje en de hoeveelheid vlees en
groenten, mag de algehele ervaring niet ontbreken.
‘Dit is wel een solide lijstje’, knikt Freek. ‘Je bent
tenslotte lam als je bestelt, daar gaan we vanuit.
Het moet je verlangen stillen, daar gaat het om.’
We overleggen snel of het zin heeft om alles af te
halen of dat we het online zullen bestellen. De
zaak bezoeken en de kebab daar ophappen heeft
geen zin met vier man, een scorekaart en een
dikke camera. ‘Die gasten zien ons aankomen.
Dan krijg je echt wel vragen waarvoor en dan gaan
ze extra hun best doen’, zegt Eric. ‘Daar gaat het
laatste stukje objectiviteit’, lacht Freek en maakt
een gebaar alsof hij iets uit het raam gooit. Fair
enough.
Via een bezorgwebsite zetten we één voor één de
aanvragen uit. Eerst maar even de meest bekende
namen. Hasret en Özan, dat zijn de twee tenten
die de kebabtraditie in stand zouden moeten
houden, aangezien ze de oudste in Groningen
zijn. Daarna kiezen we voor een nieuwere toko:
Dönerbox. Een buitenbeentje ver weg uit het
centrum mag ook niet ontbreken. Ons culinaire
oog valt op Sultan Kebab uit Beijum.
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HASRET

Binnen een kwartier gaat de bel. ‘Wat! Zo snel
al?’ Yup, de koerier van Hasret is er als de kippen
bij. We openen het eerste dampende plastic tasje.
Ik kijk naar mijn mede-juryleden, die als hyena’s
om me heen staan, wanneer ik het broodje in vier
stukken snijd. Op het laatste moment bedenk ik
me. Hebben we een liniaal hier? De woorden zijn
nog nauwelijks uit mijn mond of Eric werpt een
stuk plastic naar mijn hoofd. Even de doorsnede
van het broodje opmeten. Dertien centimeter.
De bel. Nog een koerier? Nee, het is Davey. Hij is
toevallig in de buurt. ‘Ik wil best meedoen, hoor.’
Top. Hier heb je een stuk, dit zijn de criteria. Kom
maar met je op- en aanmerkingen. Dat hoeft de
jury niet nogmaals te horen. Iedereen stort zich op
het bord. Smakken, oergeluiden en stilte.
‘Dit broodje is zompig en het vlees is flauw’, zegt
Jasper. De rest denkt nog even na. ‘Ja, daar sluit
ik me bij aan’, zegt Eric. Davey is het er niet mee
eens. ‘Lekker dit.’ Freek pakt een pen en begint
het scoreblad in te vullen. ‘Mijn grote vraag is:
waar zijn de groenten? Die ene tomaat tel ik niet
mee.’
Cijfer: 6,6

ÖZAN DÖNER KEBAB

Mijn telefoon gaat over. ‘Meneer, ik sta voor
de deur.’ De koerier had ook gewoon kunnen
aanbellen, maar hij houdt het liever persoonlijk.
Wanneer ik boven kom met het tweede plastic
zakje, heeft het team fijnproevers de Nintendo
Wii ontdekt. Mario Kart lijkt nu het belangrijkste
in de kamer te zijn. Mijn kritiek wordt van tafel
geveegd. ‘Als je zat bent, doe je van alles! Daarom
is dit zeker wel objectief.’ Oké, boys. Bordje staat
klaar en voor de duidelijkheid: ook dit broodje is
dertien centimeter in doorsnede.
We zijn ervaren testers en hebben er dus voor
gekozen om slechts één enkel broodje kebab per
dönerzaak te bestellen. Zo houd je elkaar scherp
en hongerig. De tactiek lijkt te werken, want de
spelcomputer gaat op pauze en iedereen richt zich
volledig op het lijdend voorwerp: kebab.
‘Het broodje is wat klef, vind ik.’ Davey trekt een
dubieus gezicht. ‘Tja, wat moet ik zeggen?’, twijfelt
Jasper. ‘Het smaakt een beetje als de vorige.’ Eric
lacht. ‘Flauw, bedoel je? Daar ben ik het mee eens.’
Cijfer: 6,8

DÖNERBOX

We spoelen onze smaakpapillen met cola light en
spa rood. Zitten we al vol? ‘Nog lang niet’, roept
Freek. Mario Kart gaat weer aan. Dönerbox laat
op zich wachten. ‘Je telefoon gaat!’ Wederom een
koerier van de persoonlijke aanpak. De bel doet
het ook gewoon. ‘Ik ren wel naar beneden.’ Davey
offert zich op.
‘Eén ding kunnen we wel stellen’, zegt Jasper,
terwijl hij de damp van zijn fotolens afveegt. ‘Alle
kebabtenten tot dusver halen hun verpakkingsmateriaal bij dezelfde toko. Kijk dan, weer dat
papiertje met die rode kok er op.’ Het gaat om de
smaak, jongens. Even dooreten nu.
Met zichtbare tegenzin begint de jury aan het
derde broodje. Gezichten vertrekken en afkeurende blikken vliegen naar het testbord. ‘Nee,
dit is het niet voor mij. Al is het broodje wel
superlekker, het vlees is te weinig en de groenten
ontbreken zo goed als’, oordeelt Freek. De rest
stemt in.
Cijfer: 6,1
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SULTAN KEBAB

‘Ik begin er aardig klaar mee te raken’, zegt Jasper.
‘Wat zo meteen komt, moet gewoon goed zijn. Dit
is het allemaal net niet.’ Freek en Davey grommen
bevestigend, terwijl ze voluit een drift inzetten
in het fantasieparkoers op het televisiescherm.
Eindelijk de bel. Gelukkig iemand die er gebruik
van maakt.
Tot onze grote verbazing wordt het broodje döner
van Sultan Kebab geserveerd in een papieren zak.
‘Dat is slim’, merkt Davey op. ‘Het helpt tegen de
condens en houdt het product vers, als het goed
is.’ Dat valt nog te bezien. Eerst meten, ook Sultan
hanteert een doorsnede van dertien centimeter.
Sultan Kebab is niet zuinig met vlees, en het
restaurant strooit ook rijkelijk met groenten.
‘Wow, dit zit er goed uit! Ik hoop echt dat het net
zo lekker smaakt.’ En dat doet het zeker. Zo, het is
bijna vechten om de restjes. ‘Die augurkjes maken
het af’, zegt Eric. ‘Ja man, dit is een goed broodje’,
zegt Freek.
Cijfer: 7,6

DÖNERIX

De blikjes cola gaan de prullenbak in en we
verwijderen de dönerresten van het slagveld. Vier
toko’s, is dat wel genoeg? Freek schudt zijn hoofd.
‘Ik probeer de afhaalservice van Dönerix te vinden
op mijn telefoon, maar volgens mij bezorgen ze
niet.’ Stilte. ‘Die hoort er eigenlijk wel bij, hoor.’
Iedereen lijkt het daarmee eens te zijn. Wat te
doen?
‘Kom we gaan er gewoon naar toe. Het is niet
helemaal eerlijk, maar we moeten het toch weten
hoe dat broodje smaakt. Ze strooien daar ook flink
wat groenten over het vlees.’ Prima, maar dan
moeten we incognito. Dat betekent geen camera
en de scorelijsten vullen we achteraf buiten in.
‘Alsjeblieft, jongens!’ De man achter de counter
heeft het broodje zelfs al verdeeld. Dat is tof, maar
we mogen het niet meerekenen in de beoordeling.
Eén hap is echter wel genoeg om elkaar aan te
kijken via de spiegel. Het sappige vlees, de hoeveelheid kool en sla, het valt allemaal op z’n plaats.
Eenmaal buiten kijken we elkaar aan. Acht?
‘Jazeker wel een acht. Wat was dat lekker, zeg.’
Cijfer: 8
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DE
IDEALEN
VAN
HAUNTING
RECORDS
Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk
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Haunting Records is een gloednieuw
Gronings platenlabel. Het
focust zich op elektronische liveacts. Oprichters Hugo en Tobi
vinden dat laptop-musici worden
ondergewaardeerd. En dat is niet
terecht.

‘Weet je hoe ik het zie?’ Tobi Bob Snoid kijkt
me aan. Zijn ogen flitsen serieus en doen me een
opborrelende grap inslikken. Hoe zie jij het? ‘Als
je op het conservatorium komt studeren, dan hou
je van muziek. Als je van muziek houdt dan ben je
er mee bezig, dag en nacht. Het is iets waarvoor je
leeft. Het is iets waar je zoveel mogelijk tijd in wilt
investeren.’
Haunting Studios is gevestigd in een buitenwijk
van Groningen. Tobi en zijn studiegenoot Hugo
Tromp hebben het druk. Als ik ze spreek hebben
ze nog maar één week voordat ze hun label presenteren tijdens de Haunting Records Label Night in
Simplon.
De avond was een showcase waarin de kersverse
platenbazen lieten zien wat hun onderneming
in huis heeft. ‘Stel je voor dat je niet naar een
optreden gaat, maar naar een soort van mini-festival voor elektronische live-acts’, zegt Hugo.

NATUURLIJKE EVOLUTIE

Tobi en Hugo vertegenwoordigen de steeds groter
wordende frustratie van artiesten die optreden met
behulp van elektronica. ‘Ze worden niet voor vol

aangezien. Maar het zijn gewoon bands die naast
normale instrumenten ook gebruik maken van
nieuwe technologie’, zegt Tobi.
Hij geeft zichzelf als voorbeeld. ‘Ik begon in mijn
eerste jaar met gitaar. Daar stak ik heel veel tijd
in. Toen ontdekte ik tijdens een masterclass wat
voor mogelijkheden elektronica biedt. Ik was
verkocht en wilde niets anders.’ Hij haalt een hand
door zijn dunne baard en lacht. ‘Je kunt zoveel
mooie dingen maken.’ Wanneer ik vraag of dit de
natuurlijke evolutie is van bandmuziek, krijg ik
een bevestigend knikje.
Het is volgens de twee een groot misverstand dat
een producer, iemand die elektronische muziek
maakt, alles panklaar van z’n laptop krijgt voorgeschoteld. ‘Wij spelen allebei instrumenten en zijn
klassiek geschoold’, zegt Hugo. Tobi wijst over zijn
schouder naar een drumstel. ‘Zo-even was ik nog
aan het drummen. Hugo speelt vanaf zijn achtste
piano, ik van kleins af aan cello. Alles komt samen
in elektronische acts, maar het is veel meer dan
dat.’

EEN BESCHEIDEN ONDERNEMER

Het valt even stil. Op de muur van de studio
hangt de poster van de label night. FLCTS,
Klankveld, Nachtwacht, Phole en MAMA.
Nachtwacht komt me bekend voor. Waren ze niet
op een Paradigm-avond?
‘Jazeker, die avond in club Paradigm was ons
werk, we combineerden elektronische muziek met
akoestische instrumenten. Heel tof.’
Hugo en Tobi zijn nauw betrokken bij de meeste
projecten die op hun label te horen zijn. Het
is interessant om te zien hoe twee uitvoerend
artiesten tegelijkertijd ook de drijvende kracht zijn
achter het bedrijf, oftewel: het management.
Is dat lastig om te doen? Ze halen hun schouders
op. Hugo is een rasechte Groninger, bescheiden,
maar bescheidenheid hoeft niet te bijten met
ondernemerslust. Hugo heeft een eigen bedrijf,
maakt al jaren epische orkestratiestukken à la

Hans Zimmer en werkt voor Orange Studio’s in
Amsterdam.

MILJOENEN VIEWS

‘Hij is echt heel goed’, lacht Tobi, die tijdens zijn
toelating YouTube-video’s bekeek, die later van
Hugo bleken te zijn. ‘Dan zit je bij elkaar in de
klas, je kent nog niemand en ineens herken je de
stem van die boy. Toen viel het kwartje. Dat is
die jongen met miljoenen views op YouTube waar
ik al superveel van geleerd heb.’ Hugo grijnst. ‘Ik
kreeg vroeger zelfs fanmail.’
Een label runnen is heel wat anders dan muziek
maken. ‘Dat maakt het ook zo mooi’, zegt Hugo.
‘We praten met veel mensen, we helpen muzikanten waar we achter staan en groeien zelf op
deze manier. Het is anders, maar het is goed om
beide kanten van het spectrum te kennen. Dat kan
nu met Haunting Records.’
Hoewel het platenlabel nog maar vier maanden
bestaat, hebben de jongens het al beter voor elkaar
dan menig ander label. ‘Het is heel hard werken.
Echt heel hard’, zegt Tobi. ‘Het belangrijkste is dat
je een visie hebt en daarnaartoe werkt.’
Wat is die visie dan? ‘Talentvolle gasten als
bijvoorbeeld Phole moeten eindelijk het respect
krijgen dat ze verdienen door shows te doen op bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event en Eurosonic.’
Het tweetal heeft er een duidelijk traject voor
uitgestippeld. Zo kennen ze beetje bij beetje de
muziekscene in Groningen, werken nauw samen
met verschillende media en regelen gesprekken
met mensen die verder zijn dan zijzelf.
‘Voordat we überhaupt mensen gingen benaderen,
hebben we ervoor gezorgd dat onze website er
goed uitzag. Je moet wel serieus overkomen, wil
je serieus genomen worden’, zegt Hugo. ‘En Tobi
heeft gelijk: we zijn er nog lang niet. Sterker nog,
we zijn echt net begonnen.’
Hoe dan ook, het duo gaat er vol in. ‘Fouten
maken is onvermijdelijk en daar moet je van leren
om te groeien. Maar je moet ook alles geven.’
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‘VOOR
IEDERE
STUDENT
EEN
MASTER’
Chris Wind
Foto: Luuk Steemers

26

Wat ziet u in dit schooljaar als de belangrijkste
ontwikkeling op de Hanzehogeschool?
‘We willen een kwaliteitsimpuls voor de studenten,
we willen ze meer doorstroommogelijkheden
bieden. Zowel de studenten als de beroepspraktijk
vragen daar om. We gaan nu versneld nieuwe
doorstroommasters neerzetten.
‘Voor het hbo betekenden de conclusies van de
commissie-Veerman in 2010 dat er geïnvesteerd
moest worden in praktijkgericht onderzoek en
in professionele masters. Dat is gebeurd, maar
wel mondjesmaat. De titulatuurdiscussie, de
vraag of voor het hbo de graden arts en science
ook beschikbaar kwamen zoals in het buitenland
gewoon was, heeft eindeloos geduurd. Er is ook
maar mondjesmaat geïnvesteerd in praktijkgericht
onderzoek. En we hebben nu een masteraanbod,
maar dat is nog veel te klein. De doelstelling van
ons strategisch plan, voor iedere student een doorstroommaster, is bij lange na nog niet bereikt.’
Hoe komt dat?
‘We hebben in Nederland een redelijk uniek binair
stelsel van universiteiten en hogescholen. Maar de
plek van hogescholen in dat stelsel is nog steeds
niet evenwichtig en evenwaardig. Zowel in het
onderzoek als bij de masters moet nog een slag
worden gemaakt. Ik vind dat er bijvoorbeeld een
nieuw professioneel, praktijkgericht, doctoraat
kan ontstaan op het hbo. Om te beginnen in de
Kunsten, dat is er nog niet in het wo. Begin dat te
ontwikkelen, het bestaat allang in de Angelsaksische wereld.’

Het rapport van de
commissie-Veerman had
een heldere boodschap: meer
en betere profilering in het
hoger onderwijs. Hanzevoorzitter Henk Pijlman
vindt zeven jaar later dat
het met die differentiatie
nog niet echt opschiet. En
dus pleit hij aan het begin
van het nieuwe schooljaar
voor snelle veranderingen.
Maar Osiris blijft.

Dat zullen universiteiten u niet in dank
afnemen…
‘Het hbo is wel vaker academic drift (een te grote
nadruk op onderzoek in het beroepsonderwijs,
red.) verweten, maar ik vind juist dat de universiteiten zich tegenwoordig wel wat meer mogen
beperken. Wij willen met elkaar een binair stelsel,
juist de universiteiten bewaken de grenzen ervan
zeer streng. Maar dan kan het niet zo zijn dat je
als universiteit begint met een Master Fysiotherapie. Of dat je een universitair programma voor
de Pedagogische Academie begint. Dat je masters
ondernemerschap ontwikkelt, masters Toerisme:
allemaal beroepsgericht. De drift van de universiteiten om steeds beroepsgerichter te worden om zo
meer studenten binnen te krijgen, moet stoppen.’
Wat kan de Hanzehogeschool zelf doen?
‘We moeten haast gaan maken met het ontwikkelen van masters en de doorstroommogelijkheden
naar masters bevorderen door doorstroommodules
en -minoren te ontwikkelen.
‘Wat we ook gaan doen, is een aanpassing van
het functiegebouw voor docenten zoals we dat nu
kennen. Als je nu boven schaal twaalf wilt komen,
moet je leiding gaan geven. Maar waarom zou een
voorbeelddocent, die ook anderen weer inspireert
en meeneemt in ontwikkelingen in het vakgebied,
niet hoger mogen worden beloond? Ik vind het

heel logisch dat je iemand de kans biedt om ook
qua salaris door te groeien.’
Scienceguide meldde eind augustus dat het hbo
momenteel behoorlijk krap bij kas zit. Ook de
Hanzehogeschool houdt minder geld over dan
begroot…
‘We zitten al jaren krap bij kas omdat we de leenstelselgelden nog niet ontvangen hebben. Maar
het is ook weer niet zo erg als het misschien lijkt.
Waar het om gaat is dat het bedrag per student
gelijk blijft. Als je minder studenten hebt, is het
logisch dat je minder geld ontvangt. Ik huil wat
dat betreft ook niet mee met de wolven in het bos.
Het gaat niet om de hoogte van het totaalbedrag.
De vraag is: blijft het bedrag dat per student
beschikbaar is om onderwijs te geven op peil?
Daar kan ik nog steeds volmondig ja op zeggen.
Maar het is nu wel zo dat de gelden van het
leenstelsel echt naar het hbo en de universiteiten
moeten stromen. Het voorstel van VVD-Tweede
Kamerlid Pieter Duisenberg, die nu net voorzitter
van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten, red.) is geworden,
om de gelden vooral in te zetten voor technische
universiteiten, dat kan natuurlijk niet. Afspraak is
afspraak. Wij zouden investeren, dat hebben we
gedaan, dan hebben we ook recht op de middelen.
Anders is de overheid totaal onbetrouwbaar, van
zulke afspraken kun je niet terugkomen.’
Er was eind vorig schooljaar ophef over de
verplichte tentameninschrijving. Gaat daar nog
iets aan veranderen dit schooljaar?
‘Nee, het huidige systeem gaan we niet meer
veranderen. Het loopt eigenlijk ook best wel goed.
Natuurlijk zijn er incidenten en ieder incident is
er één te veel. We denken ook zeker wel na of het
beter kan op bepaalde punten. Maar we gaan niet
terug naar het oude systeem. Dat kostte veel te
veel geld en ik vind het ook heel normaal dat een
student zich in moet schrijven voor tentamens.’
Dat zijn lang niet alle studenten met u eens.
‘OSIRIS is een perfect systeem, het werkt vrijwel
overal heel goed. Natuurlijk zaten er, zeker in het
begin, ook fouten in. Daar wordt continu aan
gewerkt.’
Is het redelijk en logisch dat je je al voor een
hertentamen moet inschrijven voordat je het
resultaat weet van je eerste tentamen?
‘Dat is een ander verhaal. Dat heeft niks met
het systeem te maken, maar is eerder iets waar
opleidingen over na moeten denken.’
Misschien is het systeem niet fout, maar wel
hoe het wordt toegepast?
‘Nou ja, het is natuurlijk van belang hoe je ermee
omgaat. De schools hebben daarin een belangrijke
taak. Studenten moeten vanaf het begin meegenomen worden in het inschrijvingsproces.’
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HANZEMAG
ZOEKT
JOURNALISTIEK
TALENT!
HanzeMag zoekt studenten die journalistieke ervaring
willen opdoen en tegelijkertijd een leuk zakcentje willen
verdienen. We vullen dagelijks twee blogs, maken
wekelijks meerdere video's en maken tweemaandelijks
een blad. Natuurlijk concentreren we ons vooral op
nieuws en verhalen van de Hanzehogeschool, maar ook
het Groninger studentenleven, studentenverenigingen,
sportclubs, studentenpolitiek, internationalisering en
algemene verhalen over Groningen vinden we zeer
interessant. We zoeken schrijvers, fotografen, filmers,
bloggers, columnisten, tekenaars, kunstenaars en
radiomakers. Kortom, iedere creatieve geest is welkom!
Ervaring is geen vereiste, we zoeken immers talent, geen
gearriveerde journalisten. Zou je graag een bijdrage
willen leveren? Stuur dan een mailtje naar c.f.wind@
pl.hanze.nl met daarin je specialiteit(en), interesses,
en eventueel teksten/video's die je eerder hebt gemaakt.
Sollicitatiebrief is niet nodig!
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LOCO
Luuk Steemers

TORI CARTER (17),
FIRST-YEAR STUDENT
MARKETING MANAGEMENT,
LOVES TO DRAW

‘I fell in love with drawing at art class when I was eight. I
would draw whatever I imagined. Nowadays I draw a lot
of women to portray female empowerment and confidence. My art teacher thought they were vulgar. I didn’t
agree.
‘I’m developing my own style. I believe art is rebellion of
the norm. Only friends get to see the drawings when they
ask me to. I draw to express myself. Lying on the floor of
my room, with the paper and pencils cluttered around
me, makes me feel so snug and comfy!’

TEO VERSUS STUDIESTRESS

ZEG EENS NEE
Teodor Lazarov

Teo is een cognitieve alchemist. Hij
speurt naar legale en onschadelijke
methodes die van loodzware
tentamenperiodes gouden tijden
maken. Ditmaal: de kunst van het
nee-zeggen.

‘“Ik zeg altijd tegen vrienden: ik wil Teo eerst door
de deuropening zien komen en dan geloof ik pas
dat-ie aanwezig is”, zegt een vriendin tegen me.
Ik voel me betrapt. Shit, ben ik zo doorzichtig? Ik
heb echt moeite met nee-zeggen, ook al weet ik
van tevoren dat ik niet kan.’
Uit statistieken van het CBS komt naar voren
dat burn-out onder jongeren hoger ligt dan ooit.
Sophie Hilbrand laat in haar programma Sophie in
de Mentale Kreukels zien, dat dit ook een studentenprobleem is. De crux zit ’m vaak in te veel hooi
op je vork nemen. Te vaak ja zeggen, wanneer nee
beter op z’n plaats is.
Daarom besluit ik een week lang nee te zeggen
tegen alles wat mijn planning in de weg staat. Dat
gaat aardig moeizaam. Van nature help ik graag
mensen uit de brand. Snel even een klusje klaren?
Tuurlijk, geen probleem. Gezellig samen even
eten? Het komt me eigenlijk niet uit, maar omdat
jij het bent.
Ik merk aan alles in me dat nee-zeggen een opgave
is. Zelfs nu ik het mezelf heb voorgenomen, komt
het woord er op het moment suprême niet uit. In
plaats daarvan begint een smoes te broeien. Wat
kan ik morgen appen om deze ja ongedaan te
maken? Het resulteert vaak in een intern conflict
en het verlies van geloofwaardigheid tegenover de
mensen die ik graag zie en help.
Dag één van mijn nee-week begint dramatisch.
Een vriend van vroeger appt of we elkaar kunnen
zien. Hij woont in Groningen, maar onze avondjes
chillen zijn schaars geworden. NEE, klinkt het in
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Foto: Pepijn van den Broeke

mijn achterhoofd. Zeg NEE! Een fractie van een
seconde later staat de afspraak in mijn agenda. Ik
kan eten bij mijn ouders wel schrappen, zegt een
stemmetje zachtjes. Mama is not pleased. ‘Alweer
niet? Ik had me er echt op verheugd.’
Wanneer een soortgelijk tafereel een half uur later
volgt en ditmaal een afspraak met mijn vriendin
wordt ingeruild voor een avond overwerken,
begint de irritatie de kop op te steken. Oké, ik
heb duidelijk een probleem. Waarom krijg ik het
woord nee niet uit mijn strot?
Psychologie heeft altijd een antwoord op dit soort
vragen. Ik vind het mijne in het boek De kracht
van het NEE geschreven door Claudia en James
Altucher. Zij stellen dat we sociale dieren zijn. De
groep bepaalt alles en als je erbuiten valt, dan heb
je een probleem. Met andere woorden: conformeren werkt beter dan confronteren. Films als
Yes Man leren ons bijvoorbeeld dat de kracht van
conformeren in het ja ligt. Ja-zeggen is leven.
Wat bij mij het kwartje doet vallen, is het statement: ‘Wanneer je ja zegt tegen iets, waar zeg je
dan eigenlijk nee tegen?’ Inderdaad! Ja-zeggen
tegen optie 1 staat gelijk aan het afwijzen van
optie 2. Met dat in mijn achterhoofd ga ik dag
twee vol goede moed in. Telefoontje van een
collega, of ik kan invallen. Ik kijk in mijn agenda.
Daar staat met uitroeptekens de verplaatste date
met mijn vriendin. ‘Sorry, ik kan niet.’ Ik zet me
schrap. ‘O, geen probleem. Dan bel ik iemand
anders.’
Huh? Ik bel wel iemand anders? Heb ik nu echt
nee gezegd, zonder dat dat problemen geeft?
Zo makkelijk was dat dus. De rest van de week
hanteer ik de volgende tactiek: wanneer iemand
iets van me wil, ga ik eerst na hoe graag ík het wil.
Als dat heel graag is, dan kijk ik in mijn agenda en
probeer het in te plannen op een moment dat mij
uitkomt. Is het iets wat heel noodzakelijk is? Ook
dan kijk ik of het schikt, want hoe noodzakelijk is
noodzakelijk nou?
Deze skill geeft zoveel rust, dat ik me aan het
einde van de week beter voel dan ooit. Het werkt
niet altijd feilloos en het doet vaak pijn. Niet
iedereen zegt: ‘Geen probleem, later hè.’ Sommige
mensen zijn gepikeerd. De conclusie: beter duidelijk en opgelucht, dan laf en gestrest.

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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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Ik heb een beetje een luxeprobleem. Toen ik in Groningen kwam studeren, had ik geen kamer geregeld. Ik
dacht, dat doe ik wel in de KEI-week. Niet zo slim, ik
had dus geen onderdak. Mijn ouders betaalden even
het Student Hotel. De geldkraan ging dicht omdat ze
vinden dat ik mezelf maar moet redden. Maar toen
had ik geluk… Op een after party kwam ik viaviavia
in een studentenhuis terecht waar ik een jaar kan
onderhuren. Ik pakte het direct aan maar het is er
ver-schrik-ke-lijk saaaaai. Mijn huisgenoten vinden
me een feestbeest en zitten avond aan avond op hun
kamers te studeren. Er is totaal geen social life en ik
kan ook eigenlijk niemand van mijn nieuwe vrienden
meenemen om te chillen. Hoe kom ik hier van af? En
vooral: hoe vind ik een leukere kamer?
			Sharon
Lieve Sharon,
Knijp jij nou maar je beide handjes dicht dat je
een dak boven je hoofd hebt. Een oersaai huis is
nog altijd beter dan een tentje in het Stadspark,
een matras in de noodopvang voor vluchtelingen
of couchsurfen bij een vieze man. De ergste
woningnood is meestal binnen een maand opgelost. Ondertussen hoef je niet stil te zitten. Als
doorgewinterd feestbeest zou je kunnen overwegen
lid te worden van een studentenverening. Vindicat
en Albertus hebben tientallen huizen op de beste
locaties in de stad. Je hebt niet alleen een kamer,
maar ook direct een groep vrienden. Staan de mores
van zo’n vereniging je niet aan, dan zijn er genoeg
alternatieven. Van huisjesmelkers tot woningstichting. Maar jouw grootste troef is dat je een kamer
hebt. Er zijn beslist studenten die dolgraag in een
huis willen wonen waar je rustig kunt studeren. Bied

je kamer te ruil aan, bijvoorbeeld via Marktplaats
of Facebook (oproepjes voor Groningers) en ik ben
ervan overtuigd dat je binnen no-time een sexdrugs-en-rock-’n-roll-huis binnenrolt. By the way,
succes met je studie!
Lieve Loes,
Ik ben een eerstejaarsstudente: begin september begon
ik vol goede moed aan mijn studie op de Hanze.
Helaas ging het op introkamp al mis… Ik weet niet
waar het aan ligt, ik matchte gewoon niet echt met
de mensen die daar waren. Daardoor zit ik nu in een
klas waar iedereen elkaar al een beetje gevonden heeft
en vriendengroepjes vormt, terwijl ik alleen achter in
het lokaal zit. Op de middelbare school had ik best
veel vriendinnen, dus het is niet dat ik niet sociaal ben
ofzo. Hoe kan ik zorgen dat ik alsnog vrienden maken
en niet een eenzaam eerste jaar tegemoet ga?
			Eva
Lieve Eva,
Zorg ervoor dat je niet te lang met je ziel onder je
arm blijft lopen. Daar krijg je last van! Ga niet in je
uppie achter in de klas zitten, want dan verandert
er niets. Er is vast een klasgenoot waar je wel een
klik mee hebt, zoek daar contact mee. Als je één
match hebt, volgt de rest vanzelf. Lid worden van
de studievereniging is ook een handige manier om
mensen te leren kennen. Een studievereniging is
geen studentenvereniging (Vindicat, Albertus, Dizkartes, et cetera… ). Bijna iedere opleiding heeft een
studievereniging, die congressen, lezingen, borrels
en feestjes organiseert. Een sportvereniging is ook
zo’n plek waar je mensen leert kennen. Neem een
lidmaatschap op de ACLO (60 euro per jaar!): van
Afrikaanse dans tot zweefvliegen. Zet ’m op, Eva!
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LIEVE
LOES

Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
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this tough trial, but the international student are
up against some additional obstacles as well: being
cheated 2.0.
Very often the problems already begin abroad. At
room hunting sites the prospective international
students search for digs and they often find something. Just send us some money and you’re good to
go. Congratulations, you are the proud winner of
... the Dumbo Award! After arriving in Groningen, the room does not appear to exist. Money
vanished into haze, no accommodation and no
network to fall back on. Welcome to Groningen,
just pitch your tent over there.

DUTCH ONLY

The search starts again and new obstacles emerge.
NO INTERNATIONALS or DUTCH ONLY,
it says on various Facebook pages and room sites.
Students and homeowners prefer Dutchies who
are supposed to stay for years whereas the foreign
students are expected to leave after a short while.
Sometimes such prejudices come true, very often
they don’t. But due to this Dutchies-first mindset,
the internationals are forced to throw away lots of
dough to brokers, websites and unreliable intermediaries. Very often without any positive result.

MARKETING MACHINE FULL STEAM

So our newcomers are, there can be no doubt
about that, doing their very best. But they cannot
succeed on their own. A little help is therefore not
only welcome but also much needed. RUG and
Hanze should eagerly grab this moment to shine!
After all, these institutes recruit students from
abroad with flashy marketing campaigns promising a wonderful time in a splendid city. Mostly
true, but no word is spoken about our embarrassing secret, the room shortage.
No, the marketing machine runs at full steam.
At the same time the hostels are overbooked,
new arrivals have to live in tents, some even end
up sleeping in the streets. That does not seem to
make sense. So Hanze and RUG just have to stop
recruiting. That will surely solve the problem,
don’t you think?

SHRINKAGE IS DISASTROUS

‘That’s too simple’, says Rob Verhofstad, Member
of the the Executive Board of Hanze. ‘In the near
6int

future the population composition of the Netherlands will change. A demographic shrinkage that
will also decrease the total number of Dutch students at Hanze. That is why we are thinking about
strategies to counter this. By offering more master
programmes and further education, for example.
And of course, by attracting more international
students, which contributes to the international
character of our college.’
According to Verhofstad, shrinkage is disastrous.
‘It has a negative impact on our infrastructure
and the number of people finding employment
at our university. Not doing anything to prevent
shrinkage leaves us at a dead end.’

PAIN IN THE NECK

So trying to recruit more international students
seems to make sense, at least from the point of
view of Hanze University. But how about the
students sleeping outdoors and the overflowing
hostels. ‘That’s a pain in the neck’, Verhofstad
acknowledges. ‘We encourage these students to
come to Groningen, so yes, we also bear a certain
responsibility. The international students are the
most vulnerable group looking for rooms to rent,
so emergency accommodation should be ready
sooner next year.’
Sounds okay, but does Hanze also contribute to a
permanent solution? ‘We have to consult closely
with RUG and the municipality,’ Verhofstad
replies. The rest of his answer is packed with
phrases such as ‘looking for’, ‘finding solutions
together’, and ‘getting started’. ‘But, of course, the
underlying problem is the private rental sector’, he
concludes.

MUNICIPALITY

Hanze University, it is plain to see, does not come
much further than arranging emergency accommodation - the cheap effervescent tablet. Just as
Rob Verhofstad, Groningen Alderman Roeland
van der Schaaf (Dutch labour party) is convinced
that creating emergency accommodation is
crucial. ‘It’s absolutely imperative that these people
have a roof over their heads, even if it’s in a former
refugee centre.’
Meanwhile the emergency shelter is far removed
from a five-star hotel. Students pay sixteen euros
a night, almost five hundred euros a month, for a

room they have to share with two others, without
private sanitary facilities. That would give the
average slumlord a huge hard-on.

BUILD MORE

So far for stopgap solutions. Perhaps Groningen
would benefit more from a permanent solution?
Concrete, plasterboard, steel pipes, why are there
no construction activities yet? ‘Well, there are,’
alderman Van der Schaaf reveals. ‘A dormitory
has just been completed, offering accommodation
for 465 students, part of which is intended for
international students.’ However, Van der Schaaf
must admit, the building is already booked up.
‘Therefore, another three thousands rooms will be
added in the years to come.’
Van der Schaaf predicts that the shortages on
the housing market will decrease due to these
additions, ‘and that’s a good thing for international students as well’. But Van der Schaaf
has considerable doubts whether this will solve
all problems. ‘In fact, RUG and Hanze should
simply invest in real estate. College dorms are very
common abroad.’
An excellent plan, it would seem, but there is a
snag: Dutch law forbids educational institutions
to build student accommodation. Nevertheless,
Hanze Executive Board member Rob Verhofstad does not reject Van der Schaaf’s suggestion
straightaway. ‘Sometimes these kinds of unconventional solutions are needed, so who knows?’

IS THERE ANY HOPE?

At this point all hope seems to be based on
emergency shelters and on student accommodation existing only on the drawing board. Both the
municipality and Hanze University are justified
in pointing accusing fingers at the private rental
sector. There is no other city the Netherlands
where students are so dependent on the free sector
as in Groningen. Therefore, international students
will have to be admitted to regular Dutch student
houses, which requires a more open attitude of
residents and owners. Can we count on that?
International guests contribute to the colourful
and vibrant character of the city. And honestly,
Groningen remains a wonderful city with or
without that embarrassing secret… But one would
rather have it without.

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

JOHANNA ANDREA
ANDRADE POZO (23)
EXCHANGE PROGRAMME
INFORMATION & INNOVATION
SPAIN, 48.9 MILLION
INHABITANTS,
12.2 TIMES THE SIZE OF
THE NETHERLANDS

‘I’m an optimistic person. I think it’s important to
be grateful for what you get in life. I also feel you
must try to live your own life. My motto is: don’t
follow a routine, follow a route.
‘In Barcelona I’m a member of a poetry club. I love
to read poems, particularly of the Uruguayan poet
Mario Benedetti and the Spanish poet Antonio
Machado. I also write poetry of my own. I hope

I’ll have some time for that in Groningen.
‘I’m in the final year of the bachelor’s programme
Information & Communication at the University
of Barcelona. I will stay in Groningen till January.
The exchange programme I’ll do here is a bit of a
trial period for me. It’ll give me the opportunity to
find out if I’m really interested in e-commerce. If
so, I may decide to do a master in marketing next
year.
‘I was born in the city of Ibarra in the north
of Ecuador. When I was five my father died in
an accident. My mother decided to emigrate to
Europe. So when I was six my mother and I lived
on Menorca, one of the Balearic islands in Spain,
where my mother worked as a waitress. I went
to elementary school there. After that we lived
for a couple of years in Roses at the Costa Brava,
we moved to Barcelona where my mother found
employment as housekeeper for a family. Living
in Catalonia the most part of my life, I’ve become
bi-lingual. I speak Spanish with my mother and
Catalan with my friends.
‘I went to Ecuador twice after we emigrated. My
grandparents from my mother’s side had eleven
children. So there were lots of aunts, uncles and
cousins to visit. I’m planning on going to Ecuador
again soon. My grandma is 94. If I wait too long it
might be too late to see her.
‘I love being in Groningen. It’s such a nice change
from the hustle and bustle of Barcelona. The
people are friendly and I really love to ride my
bike everywhere, even in the city centre. There’s
only one downside: finding a room is so difficult. I
was lucky to stay in the room of a friend who was
on holiday. Now that he’s returned I stay at Suite
23, the former refugee centre at Van Swietenlaan,
which is small and far from the centre. I hope
someone can help me to find a better room.’
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Illustration: Maarten Huizing

INTERNATIONALS
AND THE
ROOM-HUNTING
MESS
Freek Niemeijer

The student accommodation
shortage in Groningen was
so big at the beginning of
September that internationals
had to sleep outdoors. Who will
prevent this from happening
again? Hanze, RUG or the
municipality?

Groningen is beautiful and has been a very
popular student city for years. But beauty and
popularity are frequently accompanied by
problems. A nasty fungal infection, for example.
In this case, a chronic room shortage among
international students. And the longer we wait, the
worse it will get. Current emergency solutions are
like a cheap effervescent tablet, but when does the
radical antibiotic cure we need present itself?
Overcrowded hostels, street sleepers and emergency shelters in the former refugee centre. The
internationals have a tough time. In theory, they
are responsible for finding a room themselves, but
in practice this often appears to be an impossible
task. Why does the municipality fail to build additional student flats? And why do the University of
Groningen (RUG) and Hanze University continue
to recruit students from abroad? Full is full,
you might say. High time to subject the parties
involved to an interrogation.

BEING CHEATED 2.0

The international guests have made the choice to
study in Groningen themselves. And, well, that
obviously implies hunting for accommodation.
Consider it an ancient Groningen initiation
rite full of malicious mediators, scammers and
merciless slumlords. Even the Dutch must face
5int

NEW ARRIVALS
Boudewijn Otten &
Luuk Steemers

At Hanze University you may
bump into students from all
seven continents. Okay, that’s
not completely true, we don’t
have anyone from Antarctica.
But they sure are quite a motley
crew, this year’s new arrivals.

LE HOAI THU (23), VIETNAM

‘Groningen air is so fresh and clean. You can
breathe freely, that’s so nice. The air pollution in
Hanoi is really bad. The traffic, the factories, the
heat. Mouth cloths are just part of your outfit, I
have ten of them in my wardrobe.
‘Thu is my first name, it means autumn. I hope the
Dutch and the English do not find it too difficult
to pronounce. I’ll spend a part of the master’s
programme in the United Kingdom. I have
received the Orange Tulip Scholarship to study
International Business & Management in Europe.
This is a huge opportunity for me, and a challenge
too, living in a completely different world.
‘Groningen architecture differs greatly from what I
am used to. The city has barely any flat buildings,
and most houses are low. Hanoi is extremely
crowded, the streets are always huddled and very
noisy. Groningen is quieter, especially traffic.
‘At Petrus Campersingel I share a house with three
other students, two boys and a girl. From what
country the girl is, I don’t know, but one of the
boys is from England, the other from Germany.
They’re nice and the German guy is extremely
tidy. He always cleans up the mess, including the
mess caused by others. That’s very convenient.
‘I cannot make a good comparison with life in
Vietnam, because I’ve been here for just three
days. I’ve already been in the supermarket. In the
Netherlands meat is really cheap, but fruit and
vegetables are expensive. In Vietnam that’s the
other way around. Another thing that struck me
was that rice is sold in very small packages.’
2int

staying at the Student Hotel. I still need to find
a room. Groningen is marvellous: all the bikes,
friendly people, the cool weather. The climate here
is a nice change from the oppressive heat of Qatar.
At Hanze I will do the sports studies bachelor
programme. At high school I was the captain of
the basketball team. I want to become a pro.’

ANNASAI MATHEW (25) (PHOTO LEFT)
AND NYAUSI MAKAME (33), TANZANIA
Annasai: ‘I’m from Dar es Salaam, the biggest
city of Tanzania. Nyausi is from the island of
Zanzibar. We got a scholarship to follow a master’s
programme at Hanze. I’ll do the European Master
in Sustainable Energy Management and Nyausi
the European Master in Renewable Energy.’
Nyausi: ‘We are both tutorial assistants at technical institutes. Nuffic, the Dutch organization
for internationalization in education, organized a
project at our institutes to improve teaching skills.
‘We arrived three days ago. I was very nervous.
This is the first time I’m outside of Tanzania. But
I feel quite happy. The people are very helpful,
they show you the way when you’re lost, without
you having to ask. And we both love the cloudy
weather, such a relief. Tanzania is so hot. I do miss
my husband and three kids, though. I won’t see
them before June next year.’
Annasai: ‘I have to say Dutch and English are
complicated. The language we speak, Swahili, is
so much more accessible. You write exactly what
you hear and the grammar is easy to learn, also for
people outside Africa.’

ISAAC VISPERAS (18), QATAR / THE
PHILIPPINES
‘I was born in Manila, the capital of the
Philippines, but ten years ago my family moved
to Qatar where my dad found a job. In Qatar you
don’t have to pay any taxes, so we hope we can
stay there. All depends on whether our residence
permit is extended.
‘I arrived in Groningen just a week ago. I’m

MUNASHE NDENGU (20), ZIMBABWE

‘I just finished my education at a boarding school
in Chinhoy, not far from Harare, the Zimbabwean capital.
‘I’m quite a good hunter with spears. I have a
license to hunt antelopes. We cut the heads off and
sell them as souvenirs. We also did a lot of spear
fishing in the school dam.
‘I was looking for something different. Browsing
on the internet, the Netherlands caught my eye.
The Hanze was the first university to accept me.
My father is a microbiologist, my mother a banker.
We also have a farm. I want to do the administration in future. That’s why I opted for International
Business and Management Studies. I’ve been here
now for five days. Wow, the girls are tall! I like the
old buildings and the student-friendly environment. What strikes me is that the people have very
healthy lifestyles here, cycling and walking a lot.
I’m staying at a budget hostel, which is still quite
expensive. So I urgently need a room. Please let me
know if you have something for me.’

DIANA MÜLLER-BOHÓRQUEZ (28),
ECUADOR / GERMANY
‘I have a German father and an Ecuadorian
mother. I grew up in Germany, near Stuttgart, but

at the age of fifteen I moved to Quito, the capital
of Ecuador. In Quito I went to a school that is part
of the Berkeley College of Music where I followed
a vocal jazz programme. My examples are Ella
Fitzgerald and Anita O’Day. I came to Groningen
because I wanted to get to know the European jazz
scene, and, okay, also because a study programme
in the United States would be too expensive. The
Prince Claus Conservatoire offers the New York
Comes to Groningen programme with lots of guest
musicians from New York. That’s a great
opportunity for me to improve my skills. I’ll be here
for a year. For the time being I’m staying in Assen
with a cousin of mine who has a Dutch girlfriend.
My first impression of Groningen is quite positive:
it’s very international for a city this small.’

will follow the master’s programme in Renewable
Energy at Hanze. I want to get to know all forms
of green energy that exist.
‘Groningen is cold and rainy. But, okay, I’ll get
used to that. Most remarkable so far, are the
people, they are so helpful. When I asked someone
how to get to bus to Zernike, he walked me to the
bus stop to show me. Line 1 happens to be only a
ten minutes’ walk from my room at Winschoterdaip, do I pronounce that correctly? Groningen is
clean, quiet and easy to overlook. I’ll buy a bike,
soon. Learning Dutch would be nice also.’

MIRU PARK (23) (PHOTO LEFT) AND
MINSUN KIM (24), SOUTH KOREA
Minsun: ‘Miru and I will study Fine Art at the
Academy Minerva. I prefer video and sound as
media. People in the street in big cities is what I’m
interested in. I love the anonymity. It gives you
freedom. Groningen is a bit too small for that,
I will often try to go to Amsterdam for my art
work.’
Miru: ‘I like to draw portraits and landscapes. I
have been attracted to the Netherlands for a long
time. It’s such a free country, and I love the paintings of Rembrandt and Van Gogh. I’m interested
in oil painting. I lived in Osaka in Japan for a long
time. What immediately struck me when I arrived
in Groningen a month ago is the shape of the
buildings here, so similar to Japan.’

‘Meckern we call this in Austria. I do not like complaining, growling and grumbling, but unfortunately it’s widespread. Austrians don’t have much to
complain about, but still we do. So let me say this
in a positive way: the vibe in Groningen agrees to
me. The open-mindedness I experience feels okay.
‘I found a room somewhere near Korreweg. My
stuff will arrive tomorrow, so I will not stay up
late, but I certainly will show up at tonight’s party
of Erasmus Student Network. Why not? There are
so many foreign students, getting to know them
seems very nice. I’m a student of International
Communication, you know.
‘Dutch people are polite. You notice that in cafés,
restaurants and in public transport. Much more
relaxed, certainly more relaxed than I’ve experienced in England, but maybe that’s because my
time at an exchange school was not a big success.
Although my English improved a lot.
‘Vienna is the finest place in Austria. As many
as two million people are living there, but still
Vienna is cozy and clear. The streets are a lot
wider than in Groningen, a place with many
narrow alleys. The houses are also more spacious.
Steep stairs like in Groningen you will not see in
Vienna. But no problem, Groningen feels good
from the very first day. These will be four great
years.’

SAUMYA BANSAL (24), INDIA

‘Many politicians acknowledge that India should
play an important role in advancing green energy,
especially wind and solar energy. Now China has
the largest solar panel plant, but not for long.
India sees the financial benefits, but it’s also an
expression of the realization that the use of fossil
sources must stop. I feel very happy I can make a
contribution to this development.
‘I finished my bachelor Mechanical & Automation
Engineering in New Delhi. Next three semesters I

CARMEN WENINGER (19), AUSTRIA

ALINA KUSHNAREKO (19), RUSSIA

‘My English is not as it should be, but I will never
ever learn Dutch. I can’t even tell what street I live
in, because my mouth does not know how to say
the word properly.
‘In Groningen I will take the second semester
of an International Business & Management
exchange programme at the University of Belgorod and Hanze University. Half a year in
Belgorod, six months in Groningen and then on
February 10 again back to Belgorod.
‘February 10, that may sound like I’m already
looking forward to going back, but that is not the
case. Quite the contrary, I think the Netherlands
is fantastic, so beautiful. I’m really very happy to
be here. Groningen is so different from what I am
used to. Incredibly many students, and from so
many countries. At Belgorod National Research
University you have a lot of Chinese students,
and some from Kazakhstan and Africa, but in
Groningen you see people from all over the world.
Just right under my eyes.
‘What could I miss? Pfff... the natural surroundings of Belgorod are fantastic, the mountains,
the snow. I love winter, when Belgorod is at its
best. A really nice place for a holiday, and not so
far from Groningen, it’s only an hour’s drive from
Charkov.’

MATHEUS BERGER QUEMELLI (25),
BRASIL
‘I come from Minas Gerais, I do not think many
Europeans know that area. The capital, Belo
Horizonte, might ring a bell. The name’s origin is
derived from the mining industry which goes back
a long way, there are still many gold and silver
mines.
‘Over the next months I will do an exchange
programme in Bio-medical Design. I did design
an EEC-appliance for my Electrical Engineering
major. A terribly difficult assignment, but really
fascinating too, and I was rewarded with an
eighty. Brazilian education uses a scale from 1 to
100, so eighty is pretty good. At Hanze I want to
get to know the European lie of the land.
‘I do have European blood, sure. German and
Italian, as you can see from my surnames. Brazil
saw several periods in which immigrants tried
their luck in the country.
‘Of course I knew the Dutch are orderly, but I
wouldn’t have believed it if I hadn’t seen it with
my very own eyes: separate roads for pedestrians
and cyclists. Cities are set up for humans, not for
cars. It’s so pleasant, over here walking and cycling
are fun. I need to learn the traffic signs for cyclists,
because I don’t want any collisions to happen.’
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