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BIJ DE LES

DAVEY
UREN

Uren, aan het begin van mijn carrière op de
Hanze verbaasde ik me erover hoe vaak dit
gespreksonderwerp langskwam. Collega’s
die klaagden dat ze te weinig uren kregen,
die weigerden om vakken te geven vanwege
het aantal uren dat daarvoor stond, of die
die vakken wel gaven, maar zwaar in de
overuren belandden. Ik zwoer nooit zo’n
urenzifter te worden.
Voor wie niet lesgeeft aan de Hanze moet
bovenstaande alinea abracadabra zijn.
De meeste banen komen tenslotte met
de verplichting dat je om half negen op
kantoor aanwezig bent en dan rond vijf uur
weer weg mag. De Hanze hanteert voor
docenten een ander, in mijn ogen ideaal,
systeem. Je zegt toe taak X te doen en
daar staan dan Y uren voor. Voor iemand
zoals ik, wiens brein ’s ochtends op half
vermogen draait, is dit een uitkomst. Als ik
geen college geef, sta ik rond negen uur op.
Drink rustig een bak koffie, zet Netflix aan
of ga een stukje rennen, om tegen elf uur
op Zernike te verschijnen. Tussen zeven en
elf uur ’s avonds verzet ik vervolgens het
leeuwendeel van mijn werk. Het maakt
tenslotte niet uit waar en wanneer ik mijn
taken uitvoer.
Toch doe ik ondertussen mee aan de
klaaguren op de docentenkamer. Het idee
is goed, maar de uitvoering voelt als totale
willekeur. Voor vak 1a, zes colleges en een
tentamen nakijken, krijg ik 24 uur, voor
vak 1b, tweede helft van hetzelfde boek,
zelfde aantal colleges, krijg ik veertig uur.
Het aantal uren dat je krijgt is ook verre
van realistisch. Voor de studieloopbaanbegeleiding van tweedejaars krijg ik iets
minder dan een kwartier per student per
blok. In het werk gaat ruimschoots het
viervoudige inzitten.
Bij een collegereeks is het vaak nog
schever. Mij wordt dan verteld dat goed
goed genoeg is, maar zonder flink wat te
vertimmeren is het materiaal simpelweg
niet goed. Dus heb ik twee keuzes: hele
weekenden colleges bouwen zodat ik twee
uur lang in dertig paar gefascineerde ogen
mag kijken, of zo’n docent worden die de
klas na een half uur weer op straat stuurt
en vaak tegenover een nagenoeg leeg lokaal
staat omdat geen student er zijn bed voor
uitkomt.
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CALL AND
RESPONSE,
WEIFELT DE
TROMPET
Boudewijn Otten

Louis Armstrong kon het spelen,
Cab Calloway ook en Freddie
Bryant kan het nog steeds, net als
zijn studenten. Iedereen kent St.
James Infirmary, en wie het niet
kent, herkent het meteen. Gek is
dat, acht maten maar, en zo mooi.
In het jazzcafé met inkijk van de voorbijgangers in
de Veemarktstraat, zit een meisje met een heleboel
vellen papier voor zich, A-drietjes, A-viertjes en,
weer de helft kleiner, A-vijfjes. Ze kijkt afwisselend op het papier en naar de ruimte waar meer
instrumenten staan dan dat er musici zijn. Tien
zijn het er, studenten van het Prins Claus Conservatorium in het podiumlicht dat helwit op het
tafereel neerschijnt. In de spotlichten stonden ze
vaker, dat is wel duidelijk. En dat geldt natuurlijk
helemaal voor Freddie Bryant, die optrad in meer
dan vijftig landen. Hij is van de jazz, maar speelt
net zo makkelijk klassieke gitaar, wat te zien is aan
de kunstnagels aan de magische vingers van z’n
rechterhand.
Het is maandag 27 november, de regen regent
koud, de zon is iets uit een bijna vergeten verleden en in de jazzclub mogen de leden van de
groep die wordt aangeduid als USA 1, 2 & 3
zich bij hun instrument voegen. (‘Geen pianist
vandaag?’, vraagt Freddie). Dit is cool. Grieken,
Koreanen, een Spaanse, een Deen met man-bun
en een Nederlandse die gretig genieten van het
programma New York comes to Groningen, waarin
Amerikaans jazzmusici bij toerbeurt stoomcursussen geven in het Prins Claus. Vijf dagen vrijwel
onafgebroken masterclasses, kom d’r maar eens
om.
‘We beginnen met luisteren’, zegt de jazzmaster
van dienst, Freddie Bryant, ‘luisteren en spelen.
Morgen gaan we iets met theorie doen en luisteren
en spelen. Vrijdag is het tijd voor componeren en
arrangeren. In de tussentijd moeten jullie luisteren, denken en luisteren. Maak een playlist voor
jezelf en luister.’
Short Jazz Standard compositions, staat er op de
druk beschreven A-vijfjes die Freddie ronddeelt.
Riffs vs. mini-forms vs. through composed. Wat is
het verschil? Daarop komt deze week wellicht een
antwoord, maar dat is niet eens het belangrijkste.
‘Het gaat erom dat je de structuur herkent. Als je

je daaraan vasthoudt, mag je alle kanten op.’
Graag zelfs. Op het A-vijfje staat een onheilspellende hoeveelheid nummers, opgesplitst in Under
16 bars en 16 bars to 18. Het is maandagochtend,
we zijn net begonnen, Freddie speelt St. James
Infirmary, acht maten slechts.
‘Stel je voor, je bent vijf, zes jaar… hoe zou je
omschrijven wat je hoort?’
‘De blues’, zegt de trombone, weifelend.
‘Ja, hier zit wat blues in, hoewel die meestal twaalf
maten is, maar toch blues, definitely. Kinderen van
vijf noemen dit trouwens meestal geen blues, die
horen een lullaby.’ Een slaapliedje.
‘Nu ben je twaalf’, vervolgt Freddie, ‘wat hoor je
nu?’
‘Call and response’, zegt de trompet, met een
zweem van twijfel.
‘Ook goed’, zegt Freddie, die de Infirmary nog
eens laat klinken. ‘Call… acht maten… response…
acht maten. Maar je zou ook kunnen zeggen: A…
acht maten, B… acht maten, A… acht maten en
B-prime… acht maten.’
Een jongen met kaal hoofd en baardje gaat naast
het meisje met de papieren zitten.
‘Hé, ben je voor de les… wat speel je?’
Drums. Die zijn al bemand.
‘Drums? Zit en neem de conga’s.’
St. James Infirmary luisteren, daar gaat het om.
Toch wel verrassend, blijkt een begrafenislied te
zijn, in New Orleans begint vrijwel elke uitvaartplechtigheid ermee.
‘Het klinkt een beetje terneergeslagen, maar aan
de andere kant tegelijkertijd een beetje vrolijk.
Al naar gelang. En je kunt het in emotie laten
omslaan.’
In de uitvoering van Louis Armstrong, Freddie
laat hem luid over de luidsprekers raspen, treedt
het verdriet op de voorgrond. Cab Calloway
geeft St. James iets cabaretesks. En de studenten
van USA 1, 2 en 3? Trompet is pijn, trombone
flatulentief, zangeres-1 doet de bossanova, Griekse
gitaar gaat los en Koreaanse gitaar komt in de
buurt van jazzclub de Paris. Als Griekse drums het
snare-vel heeft gestreeld en zangeres-2 de trommelvliezen, zegt het meisje achter de papieren dat het
voorbij is.
‘Freddie, je hebt vijf minuten! Dan begint het
lunchconcert.’
Freddie grist z’n spullen bij elkaar en hoort nog
even op.
Een Aziatisch meisje heeft plaatsgenomen achter
de piano. Ze speelt een nummer dat verdomd veel
wegheeft van de St. James Infirmary.

Foto: Luuk Steemers
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YES!
GRONINGEN
HAS ENTERED
THE RACE
Freek Niemeijer

De TU Delft lijkt onaantastbaar,
de gedoodverfde winnaar van de
World Solar Challenges van de
toekomst. Maar wacht eens even,
wat Delft kan, kan Groningen
ook, en misschien wel beter.
8

Drieduizend kilometer door Australië, teams van
over de hele wereld en één vraag: wie bouwt de
beste zonne-bolide? Nou, dames en heren, maak
de borst maar kletsnat: team Solar Racing Groningen has entered the World Solar Challenge.
(En, o ja, ze zoeken nog teamleden in allerlei
soorten en maten. Dus als je deel wilt uitmaken
van een heel tof project, lees vooral verder.)
We hebben een afspraak met Jeroen Brattinga,
teammanager van Solar Racing Groningen, één
van de technische studenten die aan de wieg staan
van het ambitieuze plan. Na een rondje dwalen
in het Zernikedoolhof, komen we aan bij zijn
kantoor. Tot ons grote verdriet staat daar niet
de hypermoderne, met zonnepanelen bedekte
superwagen waarmee we een vette proefrit wilden
maken. ‘We zijn nog niet eens met bouwen
begonnen’, lacht Jeroen. Helaas.

WORLD SCIENCE FICTION CAR

Hoe dan ook, in 2019 willen slimme Groningse
jongens en meisjes meedoen aan de World Solar
Challenge in Australië, de tweejaarlijkse race
voor knappe koppen, technische hoogstandjes
en wagens die eruit zien alsof ze uit een science
fiction-film komen. ‘Ze strijden om de titels in
drie klassen’, legt Jeroen uit. ‘Wij willen meedoen
in de Challenger Class, daar heb je misschien wel
eens van gehoord?’ Dat klopt helemaal, vertel ons
wat: elk jaar zien we teams uit Delft en Twente
schitteren, in de race en op tv. Eindhoven is de
derde club die down under de eer van de dutchies
hooghoudt, zij het in de iets minder bekende
Cruiser Class.
‘De drie teams die meedoen, hebben iets gemeen’,
analyseert Jeroen. ‘Ze hebben allemaal een
technische universiteit achter zich staan en dat
heeft Groningen niet.’ Maar dat hoeft helemaal
geen probleem te zijn, volgens de enthousiaste
projectleider. ‘Groningen is toch een beetje het
energiewalhalla van Nederland, dus ja, het past
zeker bij ons!’

HET VERENIGDE NOORDEN

Bovendien wordt het geen project van de Hanzehogeschool alleen. Nee, hier is sprake van een
soort supersamenwerking tussen de Hanze, de
Rijksuniversiteit, het bedrijfsleven en de gemeente.
‘En vergeet de twee andere noordelijke provincies
niet’, zegt Jeroen. ‘Die betrekken we er ook bij. Zo
zijn we in gesprek met een veelbelovende partij in
Drachten. Ons team bestaat uit mbo’ers, hbo’ers
en universitaire studenten. Iedereen maakt het
geheel sterker.’
Naarmate Jeroen meer vertelt, wordt het steeds
aannemelijker dat Solar Racing Groningen een
kans maakt om hoog te eindigen. ‘Top-5, dat is
het streven’, klinkt het kordaat. Nee, aan ambitie
geen gebrek. Maar toch nog even dat ene belang-

rijke puntje: geen technische universiteit, dat moet
toch een nadeel zijn.
‘Nou, dat valt reuze mee. We hebben veel contact
met externe partijen die ons helpen. Elk teamlid
vergaart informatie en kennis bij bedrijven,
verwerkt die en brengt alles terug in het team. Zo
leren we bijvoorbeeld veel van de ervaringen in de
Solar Boat Race.’

SPIONEREN IN AUSTRALIË

Veel geregel en gesprekken voeren, tsjah, dat hoort
erbij. Maar het voorbereidend werk gaat veel
verder dan dat.
‘Ray en Danny, twee andere teamleden, zijn dit
jaar in Australië geweest om de Challenge te
bekijken.’ Kijk, dat zijn de leukere dingen.
‘Zeker, maar ze hebben daar ook erg hard gewerkt,
hoor’, verzekert Jeroen ons. ‘Ze hebben met meetapparatuur informatie verzameld over de route en
het weer. Maar dat is niet het enige. Op de Australische wegen liggen veel wildroosters, onze solarwagen moet zoiets aankunnen. Details waarmee je
rekening moet houden bij het bouwen.’
Maar Danny en Ray in kangoeroeland, ze waren
natuurlijk ook een soort van spionnen? Een beetje
afkijken bij de concurrentie. ‘Nou ja, spionnen…
Ze hebben gekeken naar wat er fout ging bij
andere teams. Je kunt eigenlijk al ontzettend
veel leren zonder dat je zelf meedoet. Want het is
veel meer dan een solar-wagen bouwen. Er gaat
bijvoorbeeld een team mee dat een kamp moet
opzetten voor de overnachtingen. Wat neemt zo’n
team allemaal mee? Je hebt bijvoorbeeld verlichting nodig, om maar iets te noemen.’ Hmmm, een
lamp aansluiten op de accu van je zonnewagen is
dan niet zo handig. ‘Haha, nee, zeker niet. Maar
voor dit soort zaken is het wel goed om even een
kijkje te nemen bij de concurrentie.’

Jeroen en Silke, twee totaal verschillende figuren,
maar allebei belangrijk. ‘We zoeken nog mensen’,
zegt Jeroen. ‘Van studenten die goed zijn in marketing tot goeie multimedia-designers. Wie iets
kan toevoegen aan het team, is welkom.’

OP ZOEK NAAR SOLAR MAX

Maar iets waar we het nog niet over hebben
gehad: wie zal er achter het stuur plaatsnemen?
Is dat mister teammanager himself ? ‘Dat lijkt me
heel leuk, maar…’ Jeroen richt zich op, en we
keuren hem ter plekke af als Solar Max, hij is
wat je noemt aan de lange kant. ‘Hoe kleiner de
bestuurder, hoe kleiner de cockpit, hoe beter voor
de aerodynamica’, zegt de torenhoge projectleider.
Dus, ben jij één meter twintig en in staat een stuur
vast te houden… of denk je op een andere manier
te kunnen bijdragen aan team Solar Racing Groningen? Neem dan vooral contact op.

Advertentie

SNELLE AUTO, TRAGE STUDIE

Vet hoor, zo’n reisje naar de andere kant van de
wereld. Een teken dat het project zeer serieus en
professioneel wordt aangepakt. ‘Nou, dat sowieso’,
klinkt het ineens uit een hoek van het kantoor.
Silke Bouijen, verantwoordelijk voor de publieke
relaties en de communicatie, kijkt op van haar
scherm. ‘Iedereen is heel wat uurtjes zoet met
deze onderneming, maar het is gewoon zó leuk!’
Silke legt uit dat ze door Solar Racing Groningen
allerlei zaken leert die ze in haar studie nooit zou
zijn tegengekomen.
‘Dit is echt. Je hebt met externe partijen te maken,
het draait om veel geld en je werkt toe naar een
concreet einddoel. En ach, al die uren die je eraan
kwijt bent, het is het allemaal waard.’ Want die
studievertraging kan Silke al in haar zak steken.
‘Gelukkig zit er wat overlap en kan ik met het
project wat studiepunten binnenhalen, maar lang
niet alles sluit goed op elkaar aan.’
9

ONZINNIGE
COMPLEXITEIT
Boudewijn Otten
Foto: Luuk Steemers
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Toch opmerkelijk: een docent
Game Design die diep nadenkt
over bordspellen. Arjan van
Houwelingen, de man achter
Capo della Mafia: ‘Of je nu
analoog speelt of digitaal, de
zelfde principes gelden.’

‘Stel je voor dat er een groot gat in de grond is,
waarin je vanaf één meter afstand een bal moet
gooien. Is dat leuk?’

NOU, NEE.

‘Oké, stel je dan nu voor dat je een klein balletje
hebt dat je in een klein gat moet spelen, mét
een stok, vanaf een enorme afstand. Is dat leuk?
Ja. Strooi wat in het rond met rare obstakels en
vreemde regels. Dan heb je golf. Nog leuker. De
mens, hoe je het ook wendt of keert, houdt van
onzinnige complexiteit.’

WAAROM TOCH?

‘Er zijn verschillende redenen. De spanning is
een belangrijke factor. Wanneer onzeker is of een
poging lukt, maakt je lichaam dopamine aan. Wie
een spel speelt, creëert voortdurend momenten
waarin het onzeker is of je slaagt. Je blijft proberen, sowieso tot aan het moment waarop je
succes hebt.’

PATIENCESPELERS GAAN GEWOON
DOOR, OOK NÁ SUCCES.
‘Gokkers ook, ze kunnen verslaafd raken. Dit
fenomeen is veel onderzocht in de psychologie en
je kunt het tegenwoordig ook meten aan de dopamineproductie. Hoe kleiner de kans op succes,
hoe meer dopamine. Aan de andere kant ervaar
je de beloning intenser als de kans op succes klein
is. De gokker reageert euforisch op succes, juist
omdát de kans zo klein is. De teleurstelling van
het falen weegt minder zwaar dan de blijdschap
van de winst. En hoe uitzonderlijker het succes,
hoe groter de bevrediging.’
DAN KUN JE NET ZO GOED NIET
TRAINEN.
‘Totdat je ziet dat degenen die wél oefenen wél
succes hebben. Zulke momenten kunnen je
spellust aanwakkeren. Competitie, dus. Oefening
zorgt ervoor dat je kansen op beloning vergroten
of, in het minst gunstige geval, niet verkleinen.

Zo krijgen we het spel steeds beter onder de knie.
Leren door spelen: dat doen mensen van kinds af
aan. Dieren trouwens ook. Spel is een ideale vorm
van leren.’

WE MOETEN SPEL SERIEUS NEMEN?

‘Alleen dan werkt het. Als iemand er met de pet
naar gooit, is een spel meteen niet leuk meer. Valsspelers zijn ook zelden geliefd. Tenzij je valsspelen
in het spel verwerkt, zoals in mijn spel Capo della
Mafia.’

IK DACHT: HIJ BEGINT ER NOOIT
OVER.
‘In het normale leven wordt liegen niet op prijs
gesteld. In mijn spel wel, bluffen speelt een grote
rol. Liegen is gelegitimeerd en soms zelfs wenselijk.’
WAT LEREN SPELERS VAN CAPO DELLA
MAFIA DAN? LIEGEN EN BEDRIEGEN?
‘Je leert vooral hoe je het gedrag van anderen
beoordeelt. Wat zegt iemand, hoe zegt hij en
wanneer? Waarom zwijgt hij? Wat zeggen zijn
woorden? Je leert van alles over sociale interactie.’
HOE WEET JE DAT EEN SPEL GOED IS?

‘In je eentje kom je dat nooit te weten. Eén van de
grootste fouten die studenten game design kunnen
maken, is zich achter hun computer verliezen in
allerlei geweldige spelelementen en –toevoegingen
zonder die uitgebreid te toetsen. Je moet alles
testen, zeg ik tegen ze, ieder stapje. Niet aan je
vriendjes en vriendinnetjes vragen wat ze ervan
vinden, want die vinden het namelijk allemaal
best. Nee, ik probeer ze een mentaliteit aan te
kweken van testen en feedback. Als je steeds maar
weer om kritiek vraagt, zorg je ervoor dat de
game beter en beter wordt. We hebben er speciale
testmiddagen voor ingericht. Steeds weer dezelfde
vraag, wat vinden jullie, testers, van dit element?’

WAT WAS ER NIET GOED AAN DE OERVERSIES VAN CAPO DELLA MAFIA?
‘Het heette Capo di Mafia totdat een Italiaanse
student me heel voorzichtig kwam vertellen dat
het in zijn ogen misschien toch wel della moest
zijn. Dat behoedde me voor een blunder. En ik
had weer wat geleerd, natuurlijk: de maffia zelf
is vooral een mannenwereld, maar het Italiaanse
woord mafia is vrouwelijk. Ja, met één f.
‘Inhoudelijk had het spel ook veel onvolkomenheden. Het begin was eerst te complex, ik
had een heel ingewikkeld systeem van straf en
beloning bedacht. Dat leidde ertoe dat het te lang
duurde voordat je tot de kern van het spel kwam,
het inschatten van de geloofwaardigheid van je
spelpartners.’

WAT IS HÉT CRUCIALE VERSCHIL
TUSSEN EEN GEWOON SPEL EN EEN
DIGITAAL GAME?
‘Op mijn vakgebied, de psychologie, is er geen
verschil, of nauwelijks. Dezelfde principes gelden.
Dat blijkt ook wel, want vele spellen die je fysiek
kunt spelen, zijn digitaal ook populair. Wordfeud
is gewoon Scrabble, maar dan zonder de poespas
van dat steentjes leggen en mét een uitbreiding van
het aantal tegenstanders. In de vorm is er natuurlijk wel heel veel veranderd, dankzij de informatietechnologie. Maar dat fenomeen zie je overal om je
heen, dus ook in de wereld van het spel.’
IS CAPO DELLA MAFIA EEN LEUK
SINTERKERSTCADEAU VOOR STUDENTEN?
‘Dat garandeer ik, zonder meer, erewoord.’

Van Houwelingen, wat en hoe?
Psycholoog Arjan van Houwelingen (37) is
vanaf 2015 docent op de opleiding Communication & Multimedia Design. Hij geeft
ontwerptheorie en spelpsychologie aan de
majoropleiding Game Design, waarvoor hij
dit jaar ook het vierde jaar coördineert. Ook
is hij de man achter de maandelijkse Testavonden voor Spellenmakers in Indietopia
(info: spellenmaakgilde.net).

IN
W

!

HanzeMag mag één Capo della Mafia
(winkelwaarde € 14,99) uitloven aan één
van de studenten die het juiste antwoord
geven op de volgende vraag: Hoe noem je de
geheimhoudingsplicht binnen de maffia?
Stuur je antwoord naar:
hanzemag@org.hanze.nl
11

‘IK WIST DAT
IK TOCH NIET
VAN HEM KON
WINNEN’
Nienke van der Wal

12

Veel Nederlandse meiden en
vrouwen deden de afgelopen
maanden hun #metoo-verhaal.
Van Groningse studentes hoorden
we nog niet heel veel. Maar ze
zijn er natuurlijk wel. Anne (20)
bijvoorbeeld.

‘Het leek heel onschuldig. Ik had hem leren
kennen via Tinder en we konden echt goede
gesprekken met elkaar voeren. Ik had de app
gedownload nadat mijn relatie uit ging. Ik had
behoefte aan ontmoetingen met nieuwe mensen.
We praatten niet ongelofelijk veel, maar als we
praatten dan was het heel goed. Hij begreep me en
was altijd heel enthousiast over zijn werk en zijn
hobby’s. Ik kon zelfs persoonlijke dingen bij hem
kwijt. Hij respecteerde het feit dat ik nog geen seks
wilde hebben en vond het heel tof dat ik daar zo
achter stond.

AFSPRAAKJE IN HET PARK

‘Na een week kwam hij met het idee om af te
spreken. Pokémon GO was in die tijd een enorme
hit, dus we wilden dat spelen in het park vlakbij
het huis van mijn moeder. Ik kende het park heel
goed dus het voelde ook niet verdacht. Toch wilde
ik niet dat hij mijn adres wist, dus spraken we vlak
bij het park af. Het was ontzettend gezellig en we
hadden heel veel plezier in het Pokémon vangen.
‘We gingen op een bankje zitten en begonnen wat
te zoenen. Toen hij probeerde zijn hand in mijn
broek te stoppen, luisterde hij niet toen ik stop zei.
Het leek alsof hij me niet eens hoorde. Ik was zo in
shock van wat er gebeurde, ik kon helemaal niks
doen. Uiteindelijk liepen we door en kwamen we
bij een plek waar vroeger een hele mooie rozentuin
was. Nu was het helemaal begroeid, als een soort
jungle. Als je erdoorheen loopt, voel je je al ontzettend opgesloten en dat gevoel werd alleen maar
erger doordat hij weer aan me ging zitten. Ik bleef
zeggen dat hij moest stoppen, maar hij luisterde
niet. Ik kreeg het gevoel dat ik wel moest opgeven
en was nog steeds in shock.

‘Ik wist dat wanneer ik geweld zou gebruiken,
ik niet van hem kon winnen. Toch had ik een
instinctreactie. Ik had het gevoel dat ik er niet te
veel over moest praten en moest doen alsof er niks
aan de hand was. We moesten gewoon doorlopen
naar drukkere plekken in het park en doorgaan
met Pokémon vangen. Ik had ondertussen wel
mijn zusje geappt om de morning-after-pil voor
me te halen.’
‘Toen ik thuiskwam zag m’n moeder dat ik
lijkbleek was en vroeg wat er aan de hand was.
Ik wilde het niet vertellen, maar het kwam er
allemaal uit. Ze was heel zorgzaam en reageerde
heel moederlijk. M’n vader hielp me ook goed,
hij benadrukte dat ik vooral naar de toekomst
kon kijken. Hij overtuigde me om een afspraak
te maken met de politie voor een kennismakingsgesprek. Daarna werd ik uitgenodigd voor de
officiële aangifte.’

EEN MES NAAST HET BED

‘Ik voelde me zo ontzettend vies. Toen ik thuiskwam heb ik wel drie uur lang gedoucht. Achteraf was dat ontzettend dom, omdat de politie
daardoor geen sporen meer van hem kon vinden.
De officiële aangifte bestond uit een gesprek van
acht uur. Uiteindelijk is er geen vervolg gekomen
op m’n aangifte, maar ze bewaren het wel, voor als
die jongen weer zo iets doet.
‘Het enige wat je in de periode daarna voelt is
schuld en pijn. Zowel fysiek als mentaal. Ik ging
twijfelen aan mezelf: had ik echt wel alles gedaan
om hem te stoppen? En had ik hem echt niet weg
kunnen duwen? Het voelde alsof mijn verhaal het
niet waard was. Wat anderen hebben meegemaakt
was veel erger. Ook schaamde ik me kapot. Het
was niet slim om met een onbekende af te spreken,
ook al voelde het goed. Er waren veel dingen
waaraan ik moest werken.
‘Ik kreeg EMDR-therapie, dat was ontzettend
zwaar en intens. Maar het is wel mijn redding
geweest. Na zo’n sessie had ik enorme hoofdpijn
omdat je hersenen overprikkeld worden. Mede
daarom stopte ik ook een half jaar met mijn opleiding. Het was heel ingewikkeld voor de mensen
om me heen omdat mijn reacties niet te voorspellen waren. Soms wilde ik alleen zijn en soms
wilde ik juist iemand bij me hebben. Maar als ik
dan alleen was, voelde ik me alleen maar banger.
‘Ik vond het in het begin doodeng om in mijn
kamer in Groningen te zijn. Ik checkte het slot
keer op keer en sliep met een mes naast mijn bed.

Ook alleen fietsen in het donker was angstaanjagend. Helemaal omdat ik hem daarna nog een
paar keer ben tegengekomen. Uitgaan was niet
makkelijk. Mensen staan heel dichtbij en als ze
drank op hebben zijn ze al wat uitbundiger. Ik
was heel erg op mijn hoede. Uiteindelijk ben ik
op zelfverdediging gegaan in Kardinge om sterker
te worden. Maar bij sommige bewegingen, zoals
wanneer iemand me vanachter vastgrijpt, wordt
het me te veel. Het is een proces, maar ik ben al
heel ver.
‘Ik heb heel hard gewerkt aan mijn zelfbeeld.
Het ligt niet aan mij. Het was niet mijn schuld
dat ik verkracht ben. Ik heb hem uiteindelijk een
brief geschreven, om uit te leggen wat het met
mij gedaan heeft en dat ik aangifte heb gedaan.
Ik heb nooit een reactie van hem gehad, maar
dat interesseert me ook niet. Ik wilde het laatste
woord hebben en op deze manier laten zien dat ik
sterker ben. Ik noem zijn naam ook nooit, want
hij verdient geen naam. Ik heb geleerd om erover
te praten en om van mezelf te houden. Ik weet dat
ik het verdien om gelukkig te zijn. Mijn laatste
grote doel is om andere meiden, die een soortgelijk
verhaal hebben, te helpen hetzelfde te bereiken. Ik
wil ze motiveren dat ze het waard zijn dat mensen
naar hen luisteren.’

FEITEN OVER SEKSUEEL GEWELD

In Nederland zijn jaarlijks zo’n 285.000
vrouwen slachtoffer van seks tegen hun wil.
Sinds de trend van #metoo zijn de meldingen
voor seksueel geweld meer dan verdubbeld.
(Ineke Sybesma van het Fonds Slachtofferhulp in het Dagblad van het Noorden:
‘De gemiddeld 250 meldingen in de eerste
maanden van dit jaar verdubbelden door de
aandacht naar 550 in oktober.’)
Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe biedt 24 uur per dag hulp aan
iedereen die een aanranding of verkrachting
heeft meegemaakt. Je kunt gratis contact
opnemen via 0800-0188 of 088-208 00 88.
Wat moet je doen als je dit hebt meegemaakt?
Anne geeft advies: ‘Neem zo snel mogelijk
contact op met de politie, ook al wil je dat
niet. Douch niet direct, want dan was je
sporen weg die nuttig zijn voor de politie.’
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MYRTHE OP
VISITE BIJ...
TAYLOR
SWIFT
Myrthe Hoekstra
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Stel je voor dat je wordt
uitgenodigd om op visite
te gaan bij je idool. Dat
gebeurt toch alleen in je
dromen? Nee dus. Hanzestudente Myrthe Hoekstra
(19) mocht naar Taylor
Swift’s huis in Londen
om haar nieuwe album
Reputation te beluisteren!

Vrijdag de 13e staat niet bepaald bekend als een
geluksdag, maar dat was-ie voor mij in oktober
wel: ik ontmoette de enige echte Taylor Swift! Niet
zomaar ergens, maar in haar eigen huis in Londen.
Zelfs nu ik het opschrijf voelt het onwerkelijk,
maar toch is het echt gebeurd. Hoe? Lees snel
verder…

Taylor Swift in Londen bij te wonen? Erheen gaan
natuurlijk! Super-last-minute kochten we vliegtickets en boekten we een hotel. De rest van de week
moesten we geheim houden wat we die vrijdag
gingen doen, wat – en dit kun je vast begrijpen –
heel erg moeilijk was. Maar toen brak D-Day aan:
vrijdag 13 oktober.

DE DAG ZELF: T-DAY IN LONDEN

Aangezien we de rest van de week gewoon naar
school moesten, vlogen we vrijdagochtend naar
Londen. Normaal maak ik me nooit zo druk om
vertraging, maar op dat moment hield ik de tijd
obsessief in de gaten. Gelukkig ging de reis voorspoedig en kwamen we ruim op tijd in Londen
aan. We meldden ons op een geheime plek waar
we al snel andere uitgenodigde swifties zagen.
Na een geheimhoudingsovereenkomst te hebben
getekend was het zover. Met busjes werden we
groep voor groep naar hét huis gereden.
Eenmaal aangekomen kwamen we, uiteraard
na meerdere security checks, aan in de keuken.
Hier stonden wat snacks en wat drinken klaar.
Klinkt best vet toch, dat je kunt zeggen dat je
hebt gesnackt in de keuken van Taylor? Al snel
daarna ging de deur van de woonkamer open..
Toen we naar binnen liepen, zag ik dat een hand
naar de arm van Merel greep. Ik weet nog dat ik
dacht, ‘Wat gek! Waarom zou iemand dat doen?’,
tot ik zag dat het de arm van Taylors moeder
was. WAAAT?! Merel was net zo verbijsterd als
ik, waarna we snel plaatsnamen. Nog geen vijf
minuten later stapte Taylor de woonkamer binnen.
En geloof mij, dat was zó bizar.

DE SECRET SESSIONS

Er is één duidelijke regel: ‘What happens during the
secret session, stays in the secret session.’ Wat ik wel
kan zeggen is dat we samen met Taylor en ongeveer 100 andere fans naar haar nieuwste album
Reputation luisterden. Naast het luisteren vertelde
Taylor allerlei verhalen over de liedjes. Reputation
zou op 10 november uitkomen, maar de primeur
was voor ons.
Na het luisteren van het album, was het fotomoment aangebroken. Tweetallen gingen om de
beurt met Tay op de foto. Dit gebeurde allemaal
zo snel. Mijn tijdsbesef van dat moment is ook
helemaal weg. Wat ik nog wel weet is dat ik Taylor
een knuffel gaf en ze zei: ‘I have this feeling that
my lipstick is all over my face now. Is that true?’
maar het zat er nog perfect op (hoe kan het ook
anders?). Dat vertelde ik haar en zei vervolgens:
‘It’s the worst thing ever when no-one says something
about it’ waarna we even een momentje hadden.
Zo blijkt maar weer, Taylor is ook maar gewoon
een mens met dezelfde girl struggles.
Nadat we heel kort met haar hebben gepraat en de
foto was genomen, stond de volgende verrassing
ons op te wachten: de ouders van Taylor stonden
in de deuropening! En oh, wat zijn dat schatten
van mensen. Scott (Taylors vader) staat erom
bekend dat hij altijd gitaarplectrums aan fans uitdeelt, dus wij konden het natuurlijk niet laten om
hem daarnaar te vragen. En dat was dat. Met een
handvol gitaarplectrums en een goodiebag verlieten
we het huis weer. Wat. Een. Avond. Eentje die we
nooit meer vergeten.

HOE HET BEGON…

Goed. Let’s go back in time. Mijn tweelingzusje
Merel (links op de foto) is al sinds haar tiende
fan van Taylor. Zo’n vier jaar geleden maakte ze
haar eigen Tumblr-account aan, waar ze allerlei
leuke edits van Taylor deelde en kennismaakte
met andere swifties (fans van Taylor). Zoals al
eerder bleek, stalkt Taylor haar eigen fans op social
media. Dit begon bij Merel zo’n twee jaar geleden:
niemand minder dan Taylor begon Merel te
volgen op Tumblr.
Toen waren we twee jaar verder. Op maandagavond 9 oktober zaten we nietsvermoedend te
eten, tot Merel ineens van haar stoel sprong.
Nadat ze wel kon gillen van geluk, vertelde ze ons
in horten en stoten wat voor berichtje ze zojuist
kreeg.
Het bleek een berichtje van Taylor Nation (het
managementteam van Taylor) te zijn, waarin ze
Merel uitnodigden voor een geheim event. Ze
vroegen om wat gegevens en niet veel later werd
Merel gebeld om de uitnodiging te bevestigen.
Het was écht waar: Merel was uitgenodigd voor
een secret session van Taylor! Het enige wat Taylor
Nation vertelde, was dat ze een +1 (happy me!)
mocht meenemen en wanneer het event zou
plaatsvinden. Dat bleek vier dagen later te zijn. In
Londen.
Zie je het voor je? STRESS! Maar wat doe je
als je gevraagd wordt om een secret session van

Onze outfits voor de 1989 tour in 2015
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‘VERGEET
HET
ALLEDAAGSE
NIET’
Habon Abdulahi
& Luuk Steemers
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Op zijn studeerkamer op de eerste verdieping
van het bisdomhuis kijkt hij uit over de Ubbo
Emmiussingel. Op het raam prijkt een groot
glas-in-loodpaneel, zijn eigen wapen. Het bevat
allerlei verwijzingen, zoals de boom die refereert
aan zijn eigen naam en het gemeentewapen van
’s-Hertogenbosch waar hij vicaris-generaal was.
Ook het wapen van Diessen is present, daar
groeide hij op. Onderaan staat de wapenspreuk in
exilio spes. ‘In ballingschap is er hoop’, verduidelijkt de bisschop. Ziet de Brabander zijn verblijf
in Groningen dan als een ballingschap? Ron van
den Hout lacht. ‘Daar was ik al bang voor, zulke
reacties. Nee, die ballingschap slaat op de positie
van de kerk in deze samenleving. De ontkerkelijking. En dat er altijd hoop is.’
De bisschop schenkt thee. ‘Zes procent van de
bevolking hier is rooms-katholiek, 25 procent protestants en vijftig procent onkerkelijk. In Brabant
is zo’n zestig procent katholiek. Het bisdom Den
Bosch telt 1,1 miljoen katholieken. Hier zijn het er
maar 100.000 in een groot gebied: de drie noordelijke provincies en de Noordoostpolder.
Hoe spreek je de bisschop aan?
‘In het zuiden is het vaak monseigneur, maar hier
zeggen de mensen gewoon bisschop.’

Sinds juni mag hij zich
de vijfde bisschop van
Groningen-Leeuwarden
noemen. Ron van den
Hout vertelt over zijn eerste
maanden in het Noorden
en heeft een pakkende
kerstboodschap.

Aanvankelijk wilde u de tuinbouw in.
‘Ik werkte bij een oom in een tuinbouwbedrijf.
Leuk werk en prettige collega’s. Vandaar dat ik
de Hogere Agrarische School in Den Bosch heb
gedaan. Van kinds af had ik het verlangen om
pastoor te worden, maar ik wist toen niet goed wat
ik daarmee moest. Als ik tien of twintig jaar eerder
was geboren, zou het heel normaal geweest zijn om
op je twaalfde naar het seminarie te gaan. In mijn
jeugd wist je niet waar je naartoe moest om tot
priester opgeleid te worden. Ik verstopte mijn verlangen totdat het moment kwam dat ik vond dat
ik er werk van moest maken. Het sluimerde al te
lang. Ik ging naar de pastoor van mijn parochie en
naar mijn ouders en toen ging het balletje rollen.’
U was pastoor en vicaris-generaal.
‘Je moet je plek in de kerk vinden. Als pastoor
had ik direct contact met de mensen over dopen,
uitvaarten en communievoorbereiding. Als
vicaris-generaal was ik tweede man in het bisdom
Den Bosch. Ik adviseerde de bisschop en voerde
zijn beleid uit.’
Hoe word je bisschop?
‘Elk land heeft een nuntius, dat is een ambassadeur van de paus. Die legt zijn oor te luisteren en
geeft zijn advies aan Rome. De paus neemt uitein-

delijk de beslissing. Ik denk niet dat hij zich met
iedere benoeming bemoeit. Ik denk wel dat hij
een profiel meegeeft. De ene paus zal zeggen dat
hij bisschoppen wil die goed hebben gestudeerd,
terwijl de andere juist diaconale mensen zoekt,
herders die hulp bieden aan mensen in nood.’
Wat was uw eerste reactie toen de nuntius u
vroeg?
‘Wat moet ik daar gaan doen? Ik ken er niemand.
De mensen niet, de omgeving niet. Maar op het
moment dat ik dat zei, voelde ik al dat het geen
goed argument was. Tenzij je een echt goed excuus
hebt, zoals een ernstige ziekte, moet je wel ja
zeggen. Als priester in de katholieke kerk heb je
jezelf beschikbaar gesteld aan de moederkerk. Dus
ben ik met een open houding begonnen. Mijn
voorganger, monseigneur De Korte, is nu bisschop
in Den Bosch. Met hem heb ik zaken uitgewisseld,
maar ik dacht ook: ik zal het uiteindelijk zélf wel
ervaren.’
Is het meegevallen?
‘Ik heb het naar mijn zin. De stereotypen van
noordelingen en zuiderlingen, och, daar geloof ik
niet zo in. In het zuiden heb je ook harde koppen.
De historie van het gebied is wel héél anders.
De veenkoloniën in het oosten van Groningen
en Drenthe waar veel mensen naartoe trokken
om in het veen te werken, daar ontstonden veel
katholieke parochies. Een heel typische geschiedenis die ik vanuit het Brabantse niet ken. En
Noordoost-Groningen met die grote graanboeren
met veertig knechten die ze onderdrukten. Zulk
dingen kent Brabant niet.’
Hoe wilt u jonge mensen voor het geloof
interesseren?
‘Dat is een groot item in onze kerk. In de kerken
zien we 70-plussers, en ook van die groep zijn er
veel afgehaakt. Twee generaties zijn we kwijt. Dan
is het heel moeilijk een brug te slaan naar de generatie die daar onder komt. We proberen op kleine
schaal jongeren bij elkaar te brengen. Het komend
weekend hebben we bijvoorbeeld een bijeenkomst
met zo’n 25 jongeren. Ook de jongerengroepen in
de parochies zetten veel activiteiten op touw. De
vorige paus, Johannes Paulus II, heeft de Wereldjongerendagen ingesteld waarop jonge mensen
elkaar en de paus ontmoeten. Dat initiatief heeft
veel jongeren op de been gebracht, ook in Nederland. Ze ontmoeten mensen uit Italië, Spanje en
Polen, landen waar het nog natuurlijk is om je als
jonge katholiek te manifesteren. Geestverwanten
ontmoeten is belangrijk. Als je in je eentje met je
geloof zit, blijf je makkelijk steken.’
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Heeft het bisdom ook contact met het Studenten Platform Levensbeschouwing GSp?
‘Ik weet van het bestaan, maar er zijn nog geen
contacten geweest. We hebben hier in Groningen
wel een studentenparochie, dat is, denk ik, minder
bekend. Die is door de vorige bisschop opgericht
en draait nu in de Sint Jozefkerk, de kathedraal,
met pastoor Arjen Jellema. Daar wordt ook een
internationale Engelstalige mis gevierd, iedere
zaterdagavond om vijf uur. Er komen relatief veel
internationale studenten. Dat is voor iemand die
in zijn vaderland het katholieke leven gewend is,
vertrouwd en herkenbaar. Zulke studenten weten
niet zo gauw raad met het oecumenische GSp.
Wat gebeurt hier nou?, denkt zo iemand. Staat
daar een vrouw achter het altaar?’
Uw voorganger Gerard de Korte was heel
populair.
‘Iedere bisschop legt weer andere accenten. Ik
probeer mezelf te zijn. Je brengt je eigen karakter
en interesses mee. Monseigneur De Korte is een
historicus, ik ben altijd meer op de bijbel gericht.
Voor hem is kerk en samenleving een heel belangrijk thema. Dat heb ik iets minder, maar het hangt
ook af van de situaties die je ontmoet en wat je
gevraagd wordt. Zo ben ik ambassadeur geworden
van de voedselbank aan de Ulgersmaweg. Er is
hier nogal wat armoede. Ik wil mensen ondersteunen die daar iets aan willen doen. Ik weet niet
of ik dat in Den Bosch ook zo had gedaan. Nu
komt het op mijn pad en ik denk dat dit goed is.’
Monseigneur De Korte gelastte onlangs een
LGBT-bijeenkomst in de kerk af om spanningen te vermijden. Hoe staat u tegenover
LGBT’s in de kerk?
‘Dat is een lastig en gevoelig onderwerp. Ze zijn
absoluut welkom, óók praktiserende homo’s en
lesbiennes. Of men zich ook welkom voelt, kan ik
natuurlijk niet helemaal bepalen. De katholieke
kerk heeft een duidelijke visie op homoseksualiteit.
Men moet zich daarmee kunnen verhouden. Je
kunt altijd met een priester of pastoraal werker
in gesprek. Hoe de mensen zich opstellen is ook
belangrijk. Is er sprake van een provocerende
houding, of juist niet?’
Veel jongeren zitten op social media. Twittert
u al?
Hij lacht. ‘Het bisdom gaat mee in de digitale
media, maar bij mij moet je niet zijn.’ Hij trekt
een oude Nokia uit zijn vestzak. ‘Zolang de
batterij het nog doet, vind ik deze prima. Het volgende model wordt vast een iPhone zodat ik ook
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kan whatsappen. Ik slof er een beetje achteraan.
We zoeken een nieuwe communicatiemedewerker.
Als die het een goed idee vindt dat ik ga twitteren,
zal ik dat serieus overwegen.’
Uw voorganger was de oecumene zeer toegedaan.
‘Oecumene speelt hier in het Noorden een belangrijke rol. Alle parochies kennen oecumene. Dat is
een groot verschil met het zuiden, waar vaak geen
protestantse kerk in de buurt is. Ik zal zeker mijn
steentje aan de oecumene bijdragen en contacten
onderhouden. Laatst heb ik een lezing gegeven in
de Grote Kerk in Emmen. Ik ben ook aanwezig
geweest bij de herdenking van het Lutherjaar in de
Lutherse Kerk. Binnenkort bezoek ik de Oudkatholieken.’
Treedt u ook in contact met moslims?
‘Dat is zeker niet uitgesloten. Het is nodig in
deze maatschappij. Alle grote religies kennen het
principe van de Gulden Regel: wat gij niet wilt
dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Op dat
niveau komen islam, jodendom en christendom
op hetzelfde neer. Maar op theologisch niveau zijn
er grote verschillen. Hoe denken we over God,
wat is de positie van Christus en Mohammed? Op
menselijk gebied, in de maatschappij, kun je best
samen één kant op. We moeten werken aan de
vrede en de saamhorigheid.’
Gaat u contact zoeken met de Hanzehogeschool?
‘Geef maar een telefoonnummer. Uitnodigingen
zijn van harte welkom. Ik wil graag een keer voor
de studenten van de Hanze of de RUG spreken.
Ik heb inmiddels wél contact gehad met studentenvereniging Albertus Magnus, de katholieke
studentenvereniging. Daar ga ik binnenkort heen.’
Heeft u een kerstboodschap voor de studenten
van de Hanzehogeschool?
‘Vergeet het kleine, het gewone en alledaagse
niet! Je kunt mooie, grootse plannen hebben voor
je eigen toekomst, je kunt de wereldverbeteraar
gaan uithangen. Allemaal prima. Maar heb óók
aandacht voor het gewone, het alledaagse, het
intermenselijke, ja, zelfs voor het saaie in het
leven. Het leven is niet altijd boeiend. Je kunt
niet iedere dag in de achtbaan zitten. Je moet ook
in het alledaagse leven voldoening en vreugde
kunnen vinden. Het gewone is heel belangrijk
voor ons welbevinden en voor elkaar. Denk aan
het eenvoudige kind in de kribbe. Pas achteraf zien
we hoe groots dat was.’

CORNELIS FRANCISCUS MARIA
(RON) VAN DEN HOUT
1964 		
geboren in Diessen, Noord-Brabant.
1983-1987
Hogere Agrarische School in Den Bosch.
1993 		
Priesterwijding in Den Bosch.
1998 – 2012
Pastoor te Drunen en Elshout en deken in de
Bommelerwaard.
2009 		
Promotie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.
2012 		
Benoeming tot vicaris-generaal van het bisdom
’s-Hertogenbosch.
2017 		
door paus Franciscus benoemd tot bisschop van
Groningen-Leeuwarden.

ROCKIT
ROCKS!
Chris Wind
Foto's: Pepijn van den Broeke

Miles Mosley
Taxiwars

Wie dacht dat jazz dood was, heeft het mis. It was
just sleeping! De beste hiphopplaat van 2015, Kendrick Lamar’s To Pimp A Butterfly, was stiekem
een jazzplaat en jazzmusicalfilm La La Land won
dit jaar nog zes Oscars. Niet vreemd dus dat de
Oosterpoort het wel aandurfde om voor het eerst
een experimenteel jazzfestival te organiseren:
Rockit. Genoemd naar Herbie Hancock’s grote
crossover-hit uit 1983, een mooi eerbetoon aan de
artiest die nooit bang was om buiten de gebaande
paden van de jazz te treden. En wie nodig je dan
als eerste uit? De meester zelf natuurlijk!
Het concert van Hancock, die met een jonge band
sterke uitvoeringen van zijn experimentele werk
uit jaren zeventig bracht, was de entreeprijs van

Thundercat

het festival al meer dan waard. Maar de rest van
het programma, dat vooral focuste op de nieuwe
generatie, loog er zeker ook niet om.
En om even terug te komen op To Pimp A
Butterfly: backstage moet het erg gezellig zijn
geweest, want vrijwel iedereen die meespeelde op
Lamars albums, trad ook op op Rockit: producer
en saxofonist Terrace Martin en drummer Trevor
Lawrence Jr. speelden met Hancock, contrabassist
Miles Mosley en bassist Thundercat brachten
beiden eigen werk.
Kleine bezwaren daargelaten (het geluid was niet
bij alle concerten even goed) was het een prima
eerste editie. Keep rockin’ in 2018 dus? Laten we
het hopen!

Herbie Hancock
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Teodor Lazarov
Foto's: Jasper Bolderdijk

De eierballentest is sinds
2015 best wel een dingetje,
om Groningse glorie Kraantje
Pappie te parafraseren. Samen
met De Smaak van Stad
doken we op 4 november bij
Brouwerij Martinus voor de
derde maal in de eierballenbak.
De Grote Groninger
Eierballentest 2017.
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EIERBALLENTEST

CLASH
OF THE
TITANS
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De eierballentest live, in een bierbrouwerij, met
zoveel animo dat het evenement binnen een uur
is uitverkocht en de kaartjes worden verhandeld
op Ticketswap. Wie had dat ooit gedacht toen ik
zo’n drie jaar geleden in café Merleyn mijn tanden
in de Groningse snack zette en in volle euforie
de hoofdredacteur het appje stuurde: ‘Eierballen
testen. Letterlijk een vet idee!’
Nou, ik niet in ieder geval. Het initiatief om
dit jaar een clash of the titans te houden met de
beste vijf eierballentoko’s uit voorgaande testen,
komt van oud-jurylid Saskia Jonker. Vanuit haar
culinaire stadsblog De Smaak van Stad lijkt het
Saskia een topidee om groots uit te pakken. Geen
achterkamertjestest meer. Nee, vol in de spotlight
met vers gefrituurde eierballen. Why the f*ck not!
Uit de vorige twee testen kwamen Friet van Piet,
Kwalitaria Jolie, Hoek, cafetaria Koning, cafetaria De Paardenschuur en Restaria Zuid als de
beste eierballenmeesters naar voren. De eerste wil
niet meedoen vanwege een al dan niet vijandige
overname. Dus blijven er nog vijf titanen over.
In plaats van snackbar Hoek nodigen we Van
Genieten uit. Dat is de producent van de Groningse snack die door de snackbar aan de Grote
Markt wordt verkocht.

VISUEEL AL EEN NO GO

De criteria zijn hetzelfde als altijd. Beginnend
bij de buitenlaag van de bal en eindigend bij de
nasmaak: crunch, ragout, ei en overall ervaring.
De jury bestaat uit oude bekenden en twee
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nieuwe gezichten. Uiteraard hebben we eierballenexpert Richard Postma en hoofdredacteur van
De Smaak van Stad Saskia Jonker aan tafel. De
nieuwkomers zijn kookboekenschrijfster Angela
Prins en frituurfestivalkoning Jornt Weersing,
beter bekend als de Man van De Bruine Fruitschaal.
Na een korte introductie van hostess Lara Harbers
kunnen de ballen gaan rollen en begint de battle.
Met als eerste eierballenmeester cafetaria Koning.
De zaal valt stil. Wij zijn niet de enige juryleden.
Alle aanwezigen proeven mee van het netjes in
partjes gesneden culturele erfgoed van Groningse
bodem.
Wat gelijk opvalt bij Koning is de grootte van de
snack: een tikje klein. De dooier heeft een blauw
randje, visueel eigenlijk al een no go. We nemen
een hapje. Ik kijk de tafel rond en zie ieders
gezicht een metamorfose doorlopen: van bedenkelijke plooi tot verbaasde blik van opluchting.
‘Deze zijn gewoon goed. Punt’, zegt Richard
Postma.
Angela en Saskia zijn in druk overleg.
‘De ragout is echt heel lekker.’
En dat het ei blauw is? Daar lijken we geen last
van te hebben.
‘Het is misschien wel blauwig’, zegt Jornt, ‘maar
bijzonder smeuïg. Ik weet niet hoe ze dat voor
elkaar hebben gekregen. Ik geef het een tien wat
betreft de categorie ei.’
Dat zijn nog eens openingsknallers. Koning krijgt
een gemiddeld cijfer van 8,36.

GOUDGEEL EITJE SCHUDDEN

We nemen een paar slokken van ons drankje,
maar veel tijd om bij te komen hebben we niet.
De volgende eierbal staat al voor onze neus. De
eierbal van Van Genieten. Bij de eerdere tests
was het schudden van de opgesneden eierbal een
vast ritueel. Zo zie je of de kern zorgvuldig in de
ragout is ingepakt. Nu de vette hap ons zo netjes
voorgesneden wordt geserveerd, mist dat stukje
spanning. Vasthoudend aan de traditie, schud
ik het kwart-partje toch. Uit mij ooghoek zie
Saskia hetzelfde doen. Het goudgele eitje van Van
Genieten blijft keurig zitten. We nemen hapjes,
smakken, maken aantekeningen en smakken
verder. Mijn verwachtingen van Van Genieten zijn
hoog. De klassieke eierbal van de producent eindigde in 2015 als tweede. Bij de test een jaar later
was de door Richard stiekem ingebrachte Feierbal
ook goed voor een tweede plaats.
Nu valt de snack op door een neutrale smaak. We
kijken elkaar aan. Angela denkt even na.
‘Proeven jullie dat ook? Het pepertje op het eind?
Het is een beetje een vals vlammetje, dat niet
helemaal past na zo’n verfijnde smaak.’
We zijn het met haar eens. Van Genieten scoort
een 7,54.

ZUID = JOLIE

De proefschaal is nog niet weg of de nieuwe
partjes staan voor ons klaar. In 2016 verloor Restaria Zuid van Kwalitaria Jolie. Achteraf hoorden
we dat beide toko’s precies dezelfde eierballen in

de koeling hadden staan. Met dat in mijn achterhoofd neem ik een hap.
Angela en Saskia zijn het er snel over eens. Het ei
is lekker, de crunch is goed, alleen de ragout is te
weinig.
‘En dat terwijl hij echt heerlijk op smaak is. Daar
wil je meer van.’
Richard is het met ze eens.
‘Daardoor is het geheel een beetje droog. Het ei
overheerst.’
‘Maar de kruiden zijn echt lekker, hoor’, besluit
Jornt.
Duimpje omhoog voor Zuid, score: 7,30.
Na drie compleet verschillende eierballen en
meerdere flesjes Fritz Kola, pak ik snel het moment
tussen de bedrijven door om naar het toilet te
sprinten. Het valt me op dat het publiek net
zo serieus bezig is met beoordelen als wij. Fijn,
allemaal liefhebbers. Mijn nieuwsgierigheid stijgt:
zouden we tot een eensluidend oordeel komen?

‘DIT IS NIET LEUK MEER’
Bij terugkeer staat de snack van cafetaria De
Paardeschuur al voor me klaar. De Paardeschuur
is qua reputatie, net als Koning, een begrip in de
Groningse snackwereld. De cafetaria heeft meerdere versies eierbal, de klassieke, natuurlijk, maar
ook ballen met chorizo-, roti- en méditerranée-ragout. Ik neem een hap in de verwachting een heel
uitgesproken kruidenmix te proeven. Niets is
minder waar. Alle smaken vallen langzaam op hun

plek en laten een lange en fijne nasmaak over.
Naast me merk ik dat Jornt hetzelfde ervaart. We
kijken elkaar aan.
‘Dit is niet meer leuk’, roept de Man achter De
Bruine Fruitschaal.
‘Wat lekker.’
Saskia is het niet met hem eens.
‘De ragout heeft een anijsachtige smaak. Heel
specifiek. Je moet ervan houden.’
Angela en Richard sluiten zich bij haar aan. De
bal scoort een gemiddelde van 8,34.

EEN LEKKER ZUURTJE

Het einde nadert. Lara checkt met de aanwezigen
of iedereen er nog zin in heeft. Ja hoor, dat hebben
ze. Misschien hebben de gasten door al dat geproef
zelfs nog meer honger gekregen. De winnaar van
de vorige eierballentest, Kwalitaria Jolie, deelt
de laatste partjes van deze wedstrijd uit. Voor de
laatste keer proeven we, schrijven we en kijken
moeilijk rond. Want moeilijk is het.
De goed uitgebalanceerde smaak, het goudgele
ei, de stevige crunch, het valt allemaal op z’n plek.
‘Het heeft wel een lekker zuurtje’, smakt Richard
na.
‘Ik vind de ragout goed’, zegt Angela tevreden.
‘Zei ik al dat ik het niet meer leuk vond’, grapt
Jornt. ‘Nu is het echt niet meer leuk.’ Cijfer: 8,20.
We gaan in beraad en al snel blijkt dat over smaak
niet te twisten valt. We nemen de cijfers als
leidraad, maar uiteindelijk gaat het om de algehele

beleving per jurylid. Daar waar ik smelt voor De
Paardeschuur en het als onbetwiste nummer één
zie, zijn de medejuryleden het duidelijk met me
oneens. Mijn belangrijkste argument: de snack
heeft de smaak die ik ervaar wanneer ik aan
een eierbal denk. De rest vindt die ervaring bij
Koning.

JURY VERSUS PUBLIEK

Een overduidelijke vier tegen één. Onze topdrie komt, op de winnaar na, wel overeen. Een
duidelijke tweede plaats voor Kwalitaria Jolie. De
Paardeschuur eindigt voor mijn medejuryleden
op plaats drie. Bij mij is dat Koning. Ik kan ermee
leven, laat ik mijn collega fijnproevers weten.
‘Zeker weten?’, vraagt Angela.
Ondertussen stromen de cijfers van het publiek
binnen. De top-drie is totaal anders dan die van
de jury. Op de derde plaats eindigt Van Genieten,
De Paardeschuur is twee en Kwalitaria Jolie gaat
met de publieksprijs aan de haal.
In de keuken is het laatste woord nog niet gezegd.
We praten na. Ondanks het grote succes van het
evenement blijven jury en deelnemers achter met
vragen. Waarom is er zo’n groot verschil tussen
de smaak van de jury en die van het publiek? Hoe
kan het dat de ballen van Jolie en Restaria Zuid
dezelfde zijn, maar toch anders smaken? Moeten
we eigenlijk niet overgaan op blind beoordelen?
We hebben een jaar bedenktijd. Eén ding moge
duidelijk zijn: deze culinaire snack is niet voor
niets benoemd tot erfgoed. Het leeft.
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SCHOUWBURG IN
LICHTERLAAIE!
Teodor Lazarov
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Haten op Fajah Lourens, lachen
om jezelf en getrakteerd worden
op de stem van president Trump.
Alles kan tijdens de 31-ste finale
van het Groninger Studenten
Cabaret Festival (GSCF) in de
Stadsschouwburg.

Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF) is
zo goed als uitverkocht. Een avond waarop jong
talent uit studentenland laat zien dat cabaret
verre van dood is. Het GSCF is een begrip. Theo
Maassen, Peter Pannekoek en Jochem Myer staan
op het lijstje van oud-winnaars van het evenement
(dat door studenten wordt georganiseerd).

EEN SOORT IDOLS, MAAR DAN GRAPPIG

Gedurende twee weekenden in de zomer selecteert
een jury zes aanstormende talenten uit Nederland
en België. Een soort van Idols, zeg maar. Alleen
dan echt grappig. De winnaars doorlopen een
klein half jaar een traject, waarin ze gekoppeld
worden aan een professionele regisseur. In deze
periode kunnen ze hun werk uitbreiden en perfectioneren in de zogenaamde Try Out Tour langs zes
steden: Arnhem, Zwolle, Enschede, Antwerpen,
Gorinchem en Amsterdam.
Uiteindelijk gaan de zes cabaretiers de strijd om
de lach aan in hometown Groningen, waar Michiel
Mens in 1987 het allerallereerste GSCF organiseerde. Als we ons bedenken wat voor gevolgen
dit evenement voor de comedy in Nederland heeft
(gehad), dan mogen we in gedachten best even
heel hard ‘Thanks Michiel’ roepen.
Terwijl het wachten is op de eerste kandidaat,
kijken we om ons heen. Een soort van extreme
FOMO (fear of missing out) bekruipt ons. Gezeteld
op het balkon valt op hoe apart de constructie van
de Stadsschouwburg is. Voor elke zitplaats lijkt wel
expres een paal in het gezichtsveld te zijn geplaatst.
We hoppen wat van plek en na drie keer wisselen,
eindigen we op de stoel die het meest paalvrije
zicht heeft.

DAAN VAN DER HO EVEN

‘Weten jullie nog wat het op één na grootste
nieuws was op de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Host Greg Shapiro kijkt het
publiek veel betekenend aan. ‘Een kerkbrand.
Ja, ja. Nadat Donald Trump werd aangewezen
als leider van de vrije wereld, ging een kerk in
vlammen op. Een toren met een brandende
Christus spatte uit elkaar.’ Korte stilte. ‘Voor de
rest ben ik niet bijgelovig, hoor.’ Gegiechel klinkt
uit de zaal van Stadsschouwburg.
De avond start goed. De 31-ste finale van het

Naast ons zitten twee mannen. Allang geen
student meer qua uiterlijk. Wat recalcitrantie
betreft… het hadden pubers kunnen zijn. Ze
kraken de ene grap na de andere af en wanneer ze
op hun gedrag worden aangesproken, antwoorden
ze een beetje stoer en laconiek. We kunnen het
niet laten om binnensmonds te mompelen dat zij
de grootste grap van de avond zijn.
‘Weet je wel wie wij zijn?’
Nobody cares. Ongemakkelijke stilte.
Daan van der Hoeven uit Leiden heeft ons al
te pakken bij de eigen-naamgrap Daan van der
Ho Even. Zijn show zit vlot in elkaar. Hij weet
persoonlijke dillema’s als overgewicht te vertalen in
onzekerheden die we allemaal ervaren. Net op het
moment dat je denkt dat je naar een zelfhulpgoeroe
zit te luisteren, klapt hij een slimme plottwist en
we houden het niet meer van het lachen. Zoals over
Fajah Lourens en haar bikinibody. Volgens Van der
Ho eens Even moet deze vrouw wel zaagsel schijten
gezien haar dieet van havermoutpannekoeken.
‘Doe toch even normaal, hé!’

I SPEAK DUTCH, EEN BEETJE

Amsterdammer Tim Alpherts maakt grappen
over hoe hij als misfit tussen de kakkers op hockey
zat en pas later besefte hoe hij en z’n zogenaamde
vrienden essentieel van elkaar verschilden. Hij
heeft altijd een lijstje bij zich met redenen waarom
hij niet bij het corps wil. ‘Reden nummer één: het
corps is kut.’ Stilte. ‘Dat was het wel.’
De recalcitrante mannen naast ons zijn eindelijk stil. Het niveau waarop vanavond cabaret
bedreven wordt, is hoog. Vorig jaar leken de
kandidaten echte beginners. Dit jaar is het andere
koek. Shapiro maakt ondertussen grappen over de
Nederlandse taal. ‘I speak Dutch. Een beetje. Only
I try not to do it too often, ‘cause it makes my mouth
feel sad.’
Luuk van der Vaart, (nee, geen familie van,
schatten we zo in) heeft iets bij zich. Iets roods.
Het lijkt op een koffer, maar het blijkt al snel een
gigantische jerrycan te zijn. Voor we er verder
vraagtekens bij kunnen zetten, heeft Van der Vaart
ons al in de ban van zijn zelfwalging. Hoe zijn
dromen om zanger te worden terecht in duigen
vielen op zijn zestiende, omdat hij volgens de
docent nog niet genoeg emotionele bagage had.
Hoe hij daarom een studie Theaterwetenschappen
is gaan volgen. Niet om te acteren, maar om
acteren te analyseren.

RUWE DIAMANT

‘Ik leer op mijn studie ook heel veel feitjes. Zo is
het een statistisch feit dat bijna elke Stadsschouwburg afbrandt.’ Hij kijkt in stilte de zaal in.
‘Ja, dat is niet alleen een feit, maar ook een
waarschuwing. Denk goed na aan wie jullie de
publieksprijs geven!’ Hij trekt de rode jerrycan
tevoorschijn. De toeschouwers gieren het uit van
het lachen, terwijl Van der Vaart de can opent en
boven zich laat leeglopen. Confetti vliegt overal op
het podium.
De jury gaat in beraad. Voordat we de uiteindelijke uitslag krijgen, worden we getrakteerd op een
vrij ongemakkelijk, maar hilarisch optreden van
cabaretier Johan Goossens. ‘Ik ben een homo met
FOMO. Wat moet je daar nou mee?’
Nadat we meerdere malen met onze voeten
hebben gestampt om de spanning op te bouwen,
komt de uitslag. Daan van der Hoeven wint het
31-ste GSCF. In Tim Alpherts ziet de jury een
ruwe diamant. Hij neemt de aanmoedigingsprijs
mee naar Amsterdam. En de Stadsschouwburg
overleeft 2017. Luuk van der Vaart kan zijn
jerrycan weer sluiten en met de publieksprijs naar
Leiden afreizen.
We lopen langzaam naar buiten, de regenachtige
nacht in. Een warm gevoel van voldoening gloeit
door onze ledematen. We hebben gelachen. Ja
echt, heel hard en onbezonnen gelachen.
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GOEDKOPE
DURE
KLEDING
Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk

Kleren maken de man. Maar wat
doe je als budget achterblijft op je
goede smaak? Ben je dan gedoemd
tot het einde der studententijden
in shabby knock-offs rond te lopen?
Niet als het aan Calvin ligt.

‘Ik heb altijd wel een dure smaak gehad’, zegt
Calvin van Hoek (19), student Commerciële Economie, in de kantine van de DoorenVeste. ‘Mijn
moeder werkte bij de Bijenkorf en ik had op school
wat oudere vrienden die mooie en dure kleding
konden waarderen.’ En waarom dan geen tweedehands, dacht Calvin, de kwaliteit van dat soort
producten is hoog en er is altijd vraag. En wie
vraag samenbrengt met aanbod, schept een
markt, dat wist hij al jaren. ‘Op mijn vijftiende
sloot ik m’n eerste deal. Ik vond het zonde om de
kleren waar ik uitgroeide weg te gooien. Daarom
verkocht ik ze aan vrienden.’

GEEN NIKE, WEL MONCLER

Ook andere klanten wisten hem te vinden. ‘Ik
werd steeds vaker gevraagd of ik mooie kleren
te koop had. Op een gegeven moment gaven
vrienden me de kleding die ze niet droegen en
vroegen me om die voor hen te verkopen. Zo
is luxemerkkleding.nl ontstaan. Dat wat ik zelf
eerst voor anderen deed, kunnen mensen op mijn
website nu onder elkaar doen. Een beetje zoals als
Marktplaats, zeg maar.’
Calvin krijgt een vaste prijs per artikel dat op zijn
website wordt verhandeld. ‘Normaal gesproken
vragen gelijksoortige websites een percentage van
de verkoopprijs, soms wel veertig procent. Dat is
bij mij niet zo.’ Op luxemerkkleding.nl betaal je
een klein bedrag dat kan variëren van anderhalve
euro voor een polootje tot een tientje voor bijvoorbeeld een winterjas.
Dat klinkt als heel weinig, maar is dat wel zo? Hoe
duur is bijvoorbeeld een Adidas-sportjasje? ‘Adidas
en Nike staan niet eens in m’n webshop. Je moet
meer denken aan merken als Stone Island, CP
Company, Ralph Lauren en Moncler.’
Ik beken lichtelijk beschroomd dat ik, op Ralph
Lauren na, geen idee heb waar Calvin het over
heeft. ‘Maakt niet uit. Ieder z’n ding tenslotte. Het
zijn echt high-end merken.’ Een Moncler-winterjas
is momenteel het duurste item op luxemerkkleding.nl. ‘Nieuw zo’n 1050 euro, de verkoper vraagt
er driehonderd voor.’ Schappelijk.
Calvins webshop maakt dure merkkleding
toegankelijk voor mensen met een krappe beurs.
‘Studenten bijvoorbeeld. Als die later meer te
besteden hebben, kopen ze misschien ook wel dure
kleding, maar dan nieuw. Wanneer ze daar op
uitgekeken zijn, kunnen ze die weer aanbieden op
m’n site. Dan is de cirkel weer rond.’

NA DE LAUNCH VERDER DENKEN

Het klinkt mooi hier aan de koffietafel, maar kan
de jonge ondernemer er daadwerkelijk van leven?
Calvin haalt een hand door zijn haar, de website
is nog maar net anderhalve maand online en de

animo stijgt met de dag. ‘Nee, nog niet, natuurlijk
niet. Het is de eerste tijd gewoon veel investeren.
Voornamelijk tijd, maar ook geld. Ik besteed bouw
en onderhoud van de website bijvoorbeeld uit.
Daarnaast betaal ik voor de online- en social-media-advertenties en -campagnes.’
Calvin vindt het soms lastig om de onderneming
te combineren met z’n schoolverplichtingen, al
is het hem tot nu toe altijd prima gelukt. ‘Ik heb
net een drukke toetsweek achter de rug. Dat was
pittig. Als ik niet hoef te studeren, ben ik het
grootste deel van de tijd met m’n bedrijf bezig.’
Calvin is derdejaars, nog één jaar te gaan met
daarin een afstudeeropdracht, een stage en een
minor. ‘Ik heb gehoord dat er een regeling is
waarbij je in plaats van een stage, je eigen bedrijf
kunt opbouwen. Daar moet ik me even in verdiepen, want het klinkt heel aantrekkelijk.’
Je zou zeggen dat het opzetten van zo’n website
na de launch niet meer zoveel uren kost. ‘Dat
is niet zo. Je bent altijd verder aan het denken.
Op de website moet bijvoorbeeld een sectie voor
recensies komen, dat moet uitgedacht en doorgevoerd worden. Daarnaast kijk je naar statistieken
en paginabezoeken. Op dit moment zijn dat er
gemiddeld 150 per dag. Je wilt dat de gebruiker
een goede ervaring heeft. Dat zijn allemaal
zaken waarmee je bezig bent en dat kost tijd.
Het bedenken van zo’n idee is dus één ding. Het
uitvoeren…’ Hij is even stil. ‘Dat is iets compleet
anders en dat vraagt commitment.” Klein lachje.
Fotograaf Jasper Bolderdijk komt doorweekt de
kantine binnenlopen. ‘Moi eem! Wat een kloteweer buiten.’ Jasper kijkt naar het balkon. ‘Dat is
overdekt. Daar ga ik even een paar foto’s van je
schieten.’ Dat mag, alleen heb ik nog één laatste
vraag voor Calvin.
Waar zie je jezelf over vijf jaar?
‘Moeilijk om te zeggen. Er zijn genoeg websites
als deze die in korte tijd heel groot zijn geworden.
Ik heb eigenlijk geen idee. Hopelijk kijk ik hier
over vijf jaar op terug en kan ik zeggen dat het één
groot succes was.’
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LOCO
Luuk Steemers

TESSA HILBRANDS (19)
TWEEDEJAARS FACILITY MANAGEMENT
IS TOPHANDBALSTER

‘Ik speel bij eredivisionist E&O in Emmen en bij Jong
Oranje. Omdat ik snel ben en veel scoor is mijn plek in
de rechterhoek. Ik ben linkshandig, dus vanuit die positie
kan ik goed op doel schieten.
‘Dankzij mijn topsportstatus, kan ik gelukkig tentamens
missen en later inhalen.
‘Handbal kost me veel tijd. Ik train vier avonden per
week in Emmen. In het weekend zijn er wedstrijden.
‘In maart spelen we met Jong Oranje de kwalificaties
tegen Polen, Zweden en Tsjechië voor het WK in de
zomer. Dat is mijn laatste kans om uit te blinken bij Jong
Oranje omdat ik kort daarna twintig word.’

TEO VERSUS STUDIESTRESS

MAGISCH
MAGNESIUM
Teodor Lazarov

Teo is een cognitieve alchemist.
Hij speurt naar legale en
onschadelijke methodes die van
loodzware tentamenperiodes
gouden tijden maken. Ditmaal:
magnesiumsupplementen.

‘Hier neem dit maar, goed voor de nachtrust.’
Ik kijk mijn moeder aan.
‘Magnesium, echt ma?’
Ze knikt en kijkt me veel betekenend aan. Wat
een onzin, denk ik stiekem, maar ik neem het
potje aan. De afgelopen maanden bevind ik me
in een web van deadlines, de ene na de andere.
Stresslevels zijn hoog en mijn nachtrust is niet al te
best. Ik slaap wel, maar droom nauwelijks en ben
’s ochtends bekaf. Geen idee wat er met me aan
de hand is. Ik eet gezond, sport veel en probeer zo
gestructureerd mogelijk te werken. Maar die rare
nachtrust nekt me keer op keer. Of magnesiumtabletten dit gaan oplossen? Ik betwijfel het.
Fast forward naar drie weken later. Mijn energielevels gaan through the roof, ik slaap als een roos
en heb de meest bizarre dromen. De stress is ver te
zoeken ondanks de toegenomen hoeveelheid werk.
Ik kan het bijna niet geloven, maar het enige wat
ik veranderd heb aan mijn levensstijl is magnesium
innemen voor het slapen gaan.
Voordat ik de wetenschap induik, besluit ik een
praktische test uit te voeren met mijn vriendin als
laboratoriumrat. Ik geef haar een magnesiumpil
voordat we naar bed gaan. Ook zij heeft last van
stress en hoge werkdruk. Daar waar ik binnen vijf
minuten in slaap val, blijft zij uren wakker. Ze
gelooft niet zo in supplementen, wat het experiment nog beter maakt. Het placebo-effect is op
deze manier kleiner.
Na drie dagen magnesium vind ik het tijd voor
een tussenstand. Ervaart ze nu wel of niet een
verandering in wat voor opzicht dan ook?
‘Man, ik weet niet of het door die pillen van je
komt, maar ik droom als een malle. Hele rare,
vreemde dromen.’
Of ze zich daar beter of slechter door voelt, weet
ze wel.
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Foto: Pepijn van den Broeke

‘Ik ben beter uitgerust en slaap volgens mij ook
beter. Het is echt heel raar dat dit supplement zo’n
hevig en direct effect heeft.’
Snel naar de wetenschap. En wat blijkt? Professor
Guosong Liu, directeur van het Centrum voor
Leren en Geheugen aan de Tsinghua Universiteit
in Beijing, China, heeft in 2010 onderzoek gedaan
naar hoe magnesium de kracht van het brein
beïnvloedt. De resultaten, verkregen uit experimenten met ratten, wijzen uit dat het supplement
bijzonder veel bijdraagt onze brainpower.
Zo zijn de labratten, die hoge concentraties magnesium in hun eten krijgen, sneller in doolhoven
en het oplossen van puzzels. Zowel hun lange- als
korte-termijngeheugen gaan er beduidend op
vooruit. Vergelijkbaar met mijn eigen bevindingen dus. Maar hoe werkt dit mineraal, vraag
ik me af. En waarom krijg ik er zulke levendige
dromen van? Enkele onderzoeken lezen later en
ik heb mijn antwoord. Magnesium werkt op het
zenuwstelsel en de spieren. Een hoge dosis in het
bloed zorgt voor een ontspannen lijf. Dit betekent minder stress, een diepere slaap waarin de
REM-fase langer duurt (dat is de fase waarin we
dromen).
Klinkt als een wondermiddel. Volgens het
voedingscentrum zit het veel in volkorenbrood en
granen. De dunne darm neemt het mineraal op.
Het probleem is dat ons lichaam magnesium ook
weer snel afbreekt, waardoor slechts weinig magnesium doorstroomt naar het brein. Supplementen
zijn daarom een goed alternatief om de magnesiumwaarden in ons bloed hoog te houden.
Verwacht geen wonderen, maar zet je wel schrap
’s avonds. Vooral in de eerste weken gaat er een
beerput aan onverwerkt onderbewustzijn open in
je dromen. Je moet er maar tegen kunnen. Het
is bijna psychedelisch, dus goed nieuws voor de
psychonauten onder ons. Gratis trippen en beter
presteren. Ook je dat stress- en angstlevels gaan
omlaag.
Ik kan het bijna niet geloven. Dit is dus een parel
van een stofje, dat op legale en onschadelijke wijze
je prestaties verhoogt. Want wat is er beter tegen
studiestress dan een kalm zenuwstelsel en een
ontspannen lijf? Niets natuurlijk. Rust en kalmte
zijn de zen-staat waaruit cognitieve magie ontstaat.
Neem echter niet meer dan de voorgeschreven
hoeveelheid. Daar krijg je spetterpoep van.

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 zit met een heel lastig probleem. Toen ik
het met een vriendin van me laatst over de
#metoo-campagne had, kwam ik er achter dat
zij op onze vroegere sportclub lastig gevallen is
door één van de coaches. Hij pakte haar bij haar
borsten bij het paardspringen en kwam de kleedkamer in. Dat heeft hij bij mij ook eens geprobeerd, maar ik heb hem een grote bek gegeven en
er verder geen last meer van gehad. Ik was het
allang vergeten. Maar mijn vriendin niet, ze is
er best onzeker en wantrouwend door geworden.
En die vent werkt nog steeds bij die club! Wat
moet ik doen? Alsnog aan de bel trekken en die
viezerik aan het kruis nagelen?
				Caro
Lieve Caro,
Trek aan de bel en sue that bastard! Veel vrouwen én
mannen hebben niet getweet en zich niet uitgesproken. Ze hebben last van schaamte, willen geen
zielig stigma of vinden hun verhalen veel minder
erg dan die van anderen die serieus aangerand of
verkracht zijn. Wat jij bent vergeten en waar jij geen
last van hebt, is voor jouw vriendin iets waarvan ze
wantrouwend en onzeker is geworden. Waar de één
zijn schouders over ophaalt, draagt de ander de rest
van zijn leven mee. Een sportclub moet een plek
zijn waar je je veilig voelt, een coach moet met zijn
vingers van jonge meiden afblijven. Punt uit! Ik durf
er mijn hand voor in het vuur te steken dat jullie
niet de enigen zijn die hij heeft betast en begluurd.
Dit gedrag gaat gewoon door als niemand zijn
mond opendoet. Ik hoor de laatste tijd steeds vaker
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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.

dat vrouwen niet moeten zeuren. Ik vind dat in het
geval van seksuele intimidatie iedereen z’n mond
moet opentrekken. Dus dames (heren ook!), wil je
wraak? Wil je gerechtigheid? Of wil je gewoon dat
het stopt? Trek aan de bel, want alleen openheid kan
daarvoor zorgen. Sterkte!
Lieve Loes,
Ik ben tot over mijn oren verliefd op een schat
van een meid. Ze is mooi, ze is lief, ze is sexy,
ze is zorgzaam, ze is slim… Ik stoor me alleen
heel erg aan haar verlanglijstje voor de kerst. Ze
wil alleen maar dure merkspullen. Een riempje
van Hugo Boss een tasje van Ralph Lauren,
een geurtje van Gucci. Ik heb de pest aan dat
soort onzin. Ik vier kerst voor het eerst met haar
familie en wil niet als een arme student of krent
overkomen. Wat moet ik doen, toegeven aan haar
verwende gedrag of er dwars tegenin gaan en bij
mezelf blijven?
				Mark
Beste Mark,
Ik zou je het liefst een schop onder je kont geven!
Je hebt een vriendin die lief, mooi, sexy, zorgzaam
en slim is en dan ga jij zeuren over haar smaak voor
dure spullen! Zie het positief: je hoeft maar één
cadeau te kopen, want groter is het budget van een
student niet. Ze doet er waarschijnlijk jaren mee,
want met je merkspullen loop je niet na één seizoen
naar de kringloop. En je mag ervan uitgaan dat een
riempje van Hugo Boss niet door kinderhandjes in
sweatshops in elkaar is geflanst. Dus, lieve Mark, tel
je zegeningen. Ik wens jullie een gezellige kerst.
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‘I’ve always been very much in contact with nature
and the countryside, camping and undertaking
outdoor activities. After Brazil, Colombia is the
second most biodiverse country in the world. We
have a rainy pacific coast, a tropical Caribbean
coast, the Andes mountains, the Amazon, all with
their own ecosystems.’ When Fernando Atuesta
Salazar (27) finished secondary school he wanted
to preserve the nature he was amazed by. Therefore
he decided to study Environmental Engineering
at the Universidad de los Andes in his hometown
Bogotá, the capital of Colombia.
‘I saw that this beautiful, important nature was
threatened. Bogotá is colourful, full of life, but
also a very messy and heavily polluted city of nine
million people. Colombia generates 75 percent of
its energy from hydropower sources. That sounds
great, but the truth is less positive. You have to
make a distinction between clean energies, less
clean energies and dirty energies. Even though
the first two could be from renewable sources, to
generate hydropower, dams have to be created in
rivers like the Rio Magdalena. The dams interrupt
the migration of many species, and strongly affect
biodiversity and ecosystems. On top of that the
dams cause sedimentation, so in the long term you
have a massive problem.
‘In the course of time I have been growing doubts
about the role of many environmental engineers.
Frequently they focus mainly on cleaning the
polluted environment and not so much on
avoiding pollution in the first place. The Master in
Sustainable Energy Systems Management that I’m
following now, is exactly what I want. It’s all about
making a positive impact, it focusses on renewable
6int

energy sources like wind and sun. You basically
create energy without causing a negative impact
on the environment.
‘It’s not a technical programme itself, we have to
cooperate with technicians. The master is mainly
practical, focussing on how to make the energy
transition, how to involve society, how to set
up renewable energy business, how to integrate
different technologies and how to change human
behaviour. I came in September and I will stay
here for a year. After that I will continue in
another country. I don’t know where yet.
‘In September we had an amazing field trip to
the island of Terschelling that was organised by
the Springtide Academy and Hanze University.
Prominent scientists and business people gave
interesting and inspiring lectures about themes
such as sustainability and global warning. What
I liked a lot where the discussions with students
from sixteen nationalities that the lectures sparked
off. It’s so interesting to hear the points of view of
Europeans, Asians and Africans.
‘In Colombia clean renewable energy production
is still small. I want to learn more and I would
very much like to get a job in Europe where there
is very much expertise about renewables and the
energy transition in the professional field. I hope
in some years I could implement in my native
country what I am learning here.
‘I’m very grateful to Hanze University and the
Dutch government for the Holland Scholarship
I get. It covers about half the tuition fee. I have
decided I will act as an ambassador for Hanze for
students in Colombia who need information about
studying here.’

SCHOLARSHIPS

Just like six other present Hanze master
students, Engu, Anthony and Fernando
applied successfully for a Holland Scholarship that is provided by the Dutch Ministry
of Education. The scholarship is meant for
students from outside the European
Economic Area who follow their studies in
one of the affiliated universities (of which
Hanze University is one).
For this and other scholarships international
students can apply for, please turn to
www.studyinholland.nl

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

JUN-BUM LEE (25)
FOURTH-YEAR STUDENT
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT STUDIES
SOUTH KOREA,
51.2 MILLION INHABITANTS,
2.4 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘My family is originally from the capital of Seoul,
but when I was ten we moved to Changwon City
in the south of the Korean peninsula, near the
sea. My mother studied Psychology, she is a public
counsellor for teenagers. My father is a priest in
the presbyterian church.
‘I love football. It has been my dream to become
a football agent for a long time. So I wanted to

study Sports Management. But then I happened
to meet a sports agent who advised me to study
international business because that would give me
a much wider view and more career opportunities.
I decided to go to Cardiff in Wales to study
business. After the first year, though, I had to join
the Korean army. I applied for KATUSA, which
is the Korean branch of the USA army, and was
accepted for a period of two years. North and
South Korea are officially still at war, so there
are many American soldiers in Korea. KATUSA
provides the US military with Korean-speaking
soldiers to make it easier for them to operate
on the Korean peninsula. By the time I left the
army my elder brother had moved to Groningen
for the Fine Art programme at Minerva and
had many good things to say about the city
and the university. I also learned that there is a
professional football team. So I took the decision
to come to Groningen too. I mentally support FC
Groningen.’
‘I love the Dutch open-mindedness and
friendliness. It’s very easy to make friends here
with anyone, including persons of the opposite sex
and older people. I have made lots of friends here.
Apart from the four bikes that got stolen from me,
there is one additional aspect of life here that I do
not like. Dutch people are relaxed, which is a good
thing in itself, but it makes organisations like the
municipality or the tax revenue service inefficient
and very often inaccurate.
‘Maybe I’ll stay in the Netherlands after I
graduate, maybe I’ll go back to Korea for a couple
of years. But in the end my plan is to end up in
London. My dream to work as a football agent,
preferably in the UK, is still alive.’
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MEET THE
MASTERS
Boudewijn Otten & Luuk Steemers

Master studies at Hanze
University get more popular
among foreign students every
year. This year, nine of them
got a scholarship to make their
Groningen stay possible. Meet
three of them.
‘In the next two years it’s all about integrating
traditional Korean music in European jazz. Yes, I
must narrow down my research to a rather small
area. That’s not easy, because I have very wide
interests and experiences.’
Indeed she has. In her native country SouthKorea Engu Song was not only a singer in various
K-pop and jazz bands, but also a classical pianist
who earned a degree at the Busan Sila University.
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Last year, in the Austrian capital of Vienna, she
finished her bachelor’s education in jazz music.
Before and during her Vienna years Engu has been
travelling a lot, visiting all kind of places all over
the world to sing just about everything.
‘My mother used to be a dancer, my father plays
the guitar, my brother is a drummer and my sister
plays bass. So I’m no exception in my family, we
all love art and music. I like to experience music at
the spots where it originated or flourishes. You are
right, I like being a vocal chameleon. In Spain I
plunged into flamenco. In Mexico I came in touch
with salsa and Caribbean music. I even toured
with LM Sobredosis for a couple of months, that’s
a Cuban band. I was the only non-American,
but I’m used to that. I want to sing everything,
anything. But my big preference is jazz, in jazz one
finds reflections on all other kinds of music. Jazz,
that’s freedom, it has no borders, no chains.’
In Vienna Engu searched for a new challenge to
deepen her insight into the musical universe. The
Master of Music at the Prince Claus Conservatoire
offered just that. She succeeded in getting a

scholarship and enrolled. ‘The program over here
is really good. I have been here since September
and I feel completely at home. What a nice place
this is, everyone is so helpful and friendly.’ It is
not easy, though, because non-EU students are
not allowed to work during their stay. ‘Some other
students play music in the streets, but I don’t
think I will do so, although it might be a good
experience. No, I want to focus on my studies
and singing. There is so much to do. Yesterday I
sang in the jazz-club over here, but that wasn’t for
money or credits, just for fun.’
But Engu learned something from it too. ‘I sang a
jazz adaption on a Korean traditional. There was
an American jazz musician listening. He said the
Korean rhythm reminded him of African beats. In
my ears European jazz has a classical music base,
but sung in combination with a Korean traditional
manner, it sounds a little bit African. That’s
interesting, don’t you think? It could be part of
my research too, but on the other hand… I have
to limit myself. Music has no boundaries, but my
research does.’

‘Wind in Athens, yes, that really sounds good.’
Canadian Anthony Vitulli (24) has great plans.
In Groningen he is one of the 32 students in the
European Master in Renewable Energy (EMRE).
‘We gain lots of knowledge about the current state
of affairs in non-fossil energy. Biomass, solar, wind
of course, and storage, which is a challenging topic
too. We really do have to find better ways to store
energy in a sustainable fashion.
‘You never know for sure what the future will
bring, but at the moment I feel attracted to the
research field of wind energy. I know many people
think windmills are hideous, but I do not feel
that way. I am very impressed by their enormity
and technical ingenuity. Offshore mills are even
more impressive. Huge, incredible structures that
generate so much power. So, as wind parks at sea
are acceptable for almost everyone, they could be a
major source of energy.’

Anthony received the so-called Holland
Scholarship for a three semester long stay in
Europe, for next February he will further his
EMRE-programme in the Greek capital of
Athens, where he indeed will focus on wind
energy. At what location he will spend the last six
months of his European tour is not quite sure.
It depends on the research assignment he will
choose. That could be in the Netherlands (he has
become quite fond of what he calls ‘the charming
city’ of Groningen), but also in another country.
‘That’s one of the things that appealed to me. I
wanted to get to know the European perspective
on energy transition. This programme offers
the possibility to see the lie of the land with my
very own eyes. Europe is ahead in the field of
green energy. This might be a surprise to you, but
Canada is still a little bit fossil-oriented. We could
be a frontrunner on alternative energy, though, and

I think we should, but we are not. Not yet. Perhaps
I’ll stay in Europe after I have finished my studies,
to get a job in which I can learn what it takes to
gear up the clean power business in Canada.’
In 2016 Anthony got his degree in Mechanical
Engineering in his hometown Montreal, a large
city with 1.7 million inhabitants on the island,
and a total of 4.5 million people including the
surrounding suburbs. After he took his cap and
gown he got a job in the gas and oil industry, he
says a little timidly. ‘Nice work, nice people, but you
sense that it is an industry of the past. Fossil fuels
will not last much longer. Of course, the business
leaders in the oil and gas industry know, all the
industry leaders know they have to change over.
‘To us students, it’s thrilling to be part of such a
comprehensive positive development, right in the
beginning. We are on the brink of a new era and
we are able to help shaping it.’
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EGGBALL TEST,
CLASH OF
THE TITANS
Teodor Lazarov
Photo's: Jasper Bolderdijk

The yearly eggball test is not just
like any other test. This snack is
considered a local delicacy, and
most Groningers are very proud
of it. That’s why this year, we
decided to go next level: not
just a test with our jury, but an
event with one hundred visitors
in local brewery Martinus.
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The eggball test live, in a brewery: apparently
people liked the idea, because tickets were sold out
in less than one hour. Who would have thought
that when I sunk my teeth into an eggball in café
Merleyn three years ago and sent an enthusiastic
app to the editor-in-chief of HanzeMag: ‘Testing
eggballs. Wouldn’t that be awesome?’
Well, I didn’t. The idea to organize a clash of
titans between the five best eggball producers
from the previous two tests, comes from former
juror Saskia Jonker. As the mastermind behind the
culinary blog Smaak van Stad, she thought it was
a great idea to take it to another level. No more
backroom tests. Nope, let’s put the freshly fried
eggballs in the spotlight!
Six great eggball producers emerged out of the first
two tests: Friet van Piet, Kwalitaria Jolie, Hoek,
cafetaria Koning, cafetaria De Paardenschuur

and Restaria Zuid. The first one does not want
to participate, because two new owners just took
over (‘Maybe next year!’). That leaves five titans.
Instead of snackbar Hoek we invite Van Genieten.
They produce eggballs for several snackbars,
among them also Hoek at Grote Markt.

VISUALLY A NO GO

The criteria are the same as every year. Starting
with the outside layer and ending with the
aftertaste: crunch, ragout, egg and overall
experience. After a short introduction by hostess
Lara Harbers we can start our ballgame: let the
battle begin! The first eggball master to serve his
balls is cafetaria Koning. The room gets quiet.
We are not the only ones judging this time. All
participants taste the neatly cut cultural heritage
from Groningen.

We immediately notice the size of the snack: quite
small. The egg yolk has a little blue edge, which is
visually a no go. We take a bite. I look around the
table and see the faces of the jurors morph from
doubtful to a surprised look of relief.
‘These are just great. End of story’, says juror
Richard Postma.
Jurors Angela Prins and Saskia Jonker are
deliberating.
‘The ragout is really nice.’
And the fact that the egg is blue? We don’t really
seem to mind.
‘It might be a bit blue’, says Jornt Weersing, ‘but
it’s very unctuous. I don’t know how they pulled
that off. I give it a ten out of ten in the category
“egg”’
What a way to start the test… Koning gets an
average grade of 8.36.

GOLDEN YELLOW EGG

We take a sip from our drink, but we don’t have
much time to recover. The next eggball is already
being served: the eggball of Van Genieten. We
take bites, start to champ, take notes and continue
to champ. My expectations of Van Genieten are
high. The classic eggball of this producer scored a
second place in 2015. In 2016 the Feierbal, a spicy
version of the eggball, also scored a second place.
This time, the eggball seems to have a slightly
neutral taste. We look at each other. Angela starts
thinking. ‘Do you also taste that? The slightly
spicy aftertaste? It doesn’t really fit after such a
delicate taste.’
We agree with her. Van Genieten scores a 7.54.

ZUID = JOLIE
On to the next one. In 2016 Restaria Zuid lost
against Kwalitaria Jolie. Afterwards we heard that
the two snackbars serve exactly the same eggballs.
With that information in the back of my head, I
take my first bite.
Angela and Saskia agree quickly. The egg is nice,
the crunch is good, there is only too little ragout.
‘That’s a shame, because the taste is great. You
want more of that.’
Richard agrees with them.
‘It makes the overall taste a bit dry. The egg
dominates.’

‘But the spices are really great,’ Jornt concludes.
Thumbs up for Zuid, score: 7.30.

THIS ISN’T FUNNY ANYMORE

When I return from a quick visit to the bathroom
the eggball of cafetaria De Paardeschuur is already
waiting. Like Koning’s, De Paardeschuur’s eggball
has a great reputation in Groningen. This snackbar
has many different kinds of eggballs, the classic
one, of course, but also balls with chorizo, curry,
and Mediterranean ragout. I take a bite expecting
a very distinct flavour. Nothing could be further
from the truth. All flavours slowly fall into place
and leave us with a very long and nice aftertaste. I
notice that Jornt has the same experience.
‘This isn’t funny anymore’, he shouts, ‘so good!’
Saskia doesn’t agree with him.
‘The ragout has a bit of an anice flavour. Very
specific. This is not for everybody.’
Angela and Richard agree with Saskia. The ball
scores an average of 8.34.

SOFT ACIDITY

The end is near. The winner of last year’s test,
Kwalitaria Jolie, is serving the last eggballs. The
well-balanced flavour, the golden yellow egg, the
nice crunch, it all falls into place.
‘It has a nice and soft acidity’, Richard says while
chewing.
‘I like the ragout’, says Angela.
‘I told you before I didn’t like it anymore’, Jornt
is joking. ‘Now it’s really not funny anymore.’
Grade: 8.20.

JURY VERSUS PUBLIC

We completely agree about the top three, except
for the winner. Kwalitaria Jolie is number two for
all jurors. De Paardeschuur is number three for
all jurors, except me. I picked Koning as number
three, the rest picks Koning as the overall winner.
I can live with it, I tell my fellow jurors.
‘Are you sure?’, Angela asks.
In the meantime, the grades of the public
are being counted. Their top three does not
correspond with our judgement at all. Van
Genieten scores a third place, followed by De
Paardeschuur, and Kwalitaria Jolie wins the
Public Award.
3int
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