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Lijfelijk sta ik op het feest van een
oud-huisgenoot in Haarlem, geestelijk
ben ik allang uitgecheckt. Om mij heen
gaat het enkel over spullen. Teakhouten
tuinmeubels, auto’s, espresso-apparaten,
huizen, kinderwagens. In gedachten sta
ik stil bij de ironie dat ik, een psycholoog
die werkt op een communicatie-opleiding,
voornamelijk colleges consumentengedrag
verzorg. Ik leer talentvolle jonge mensen
hoe ze elkaar straks al die troep kunnen
aansmeren.
Heel geleidelijk is die verschuiving van
klein geluk naar materieel geluk binnengedrongen in mijn omgeving. Mijn vriendengroep lijkt nog aardig immuun, maar
ook daarin pleitte iemand bij het plannen
van een festivalbezoek voor de boeking
van een bungalow in het resort-gedeelte.
Gelukkig is er nog verzet. Echt blij ben ik
namelijk pas in de chaos, met mijn voeten
in de modder, wachtend totdat het water
voor de koffie kookt en mijn vrienden één
voor één brak uit hun tentjes kruipen. Dan
is die saamhorige sfeer er weer die in onze
studententijd zo vanzelfsprekend leek.
Hoe minder luxe, hoe meer je beleeft. Mijn
vriendin en ik hebben jarenlang de traditie
gehad tijdens vakanties minstens één nacht
op een vliegveld te slapen. Dat scheelde de
kosten van een overnachting.
Ook wisten wij tijdens het liften altijd wel
iemand zover te krijgen dat hij ons toestond
om ons tentje in z’n tuin op te zetten. In de
meivakantie begonnen mijn vriendin en ik
onze roadtrip van Lissabon naar Porto op
een achtpersoonsslaapzaal van een hostel.
Niet vanwege het geld, maar omdat je daar
fijne figuren tegenkomt. Tenslotte verplicht
niemand je om geïsoleerd in een hotel te
gaan zitten.
Gelukkig zijn mijn maandagochtendstudieloopbaangesprekken altijd een goed
antikatermiddel na een weekend vol ditjes
en datjes met de schoonfamilie of oude
kennissen. Studenten beseffen dat het
gaat om wat je beleeft en niet om wat je
bezit. Als ik een studente vraag of ze een
beetje blij is, steekt ze direct van wal over
een feestje in haar studentenhuis waar alle
gasten Bob Ross-landschappen hebben
geschilderd. Met een dikke glimlach hoor
ik het aan.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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GLASHELDER
Boudewijn Otten

Op de eerste echte zomerse dag
van 2018 moeten eerstejaars
Verpleegkunde kiezen tussen de zon
en Amelia Kloppenberg. Maar zo
groot is het verschil tussen die twee
nu ook weer niet.

‘Alarm. De burgemeester heeft een hartaanval
gehad en jij hebt ambulancedienst. Maar pfff, de
goede man ligt op zolder. Je rent de trappen op en
ziet allemaal kamertjes die je bekend voorkomen.
Vanne… nou ja, die film Fifty Nogwat.’ (gniffel,
gnaffel, gnuifje in zaal B1.57) ‘Wat doen we…
Iemand? Nee, Britt dat ga je dus níet aan Sanne
vertellen.’ (zucht van teleurstelling).
Zo’n honderd eerstejaars Verpleegkunde hangen
aan de lippen van Amelia Kloppenberg. Het
hadden er drie keer zoveel kunnen zijn, maar het
is lang geleden dat je je in Groningen hebt kunnen
laten kietelen door een vriendelijk lentezonnetje.
En dan ook nog om half drie in de middag.
Bovendien, mevrouw Kloppenberg neemt toch
alles op.
‘Oeps, vergeten, de kijkers thuis.’
De docente Gezondheidsrecht snelt naar het
instrumentarium, rommelt wat met elektra totdat
er een brede lach op haar gezicht verschijnt.
‘Hallo, kijkers thuis, wij zijn alvast begonnen,
maar schuif gezellig aan.’
In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten
van zorgcliënten. Belangrijk, opletten allemaal,
kernbegrip: informed consent.
‘Wie kan me vertellen wat dat betekent?’
Nul ja, honderd nee, niemand dus.
‘Maar wat herken je in die woorden?’
‘Informatie?’, klinkt het timide op rij vier.
‘Ja, de zorgverlener moet de cliënt informeren. Dat
is een plicht. De cliënt heeft het recht om te weten
welke behandeling hij kan krijgen en welke alternatieven er zijn, want de cliënt moet toestemming
geven. Consent betekent toestemming.’
Eén alternatief is er altijd: niet behandelen.
‘De patiënt beslist. Hij mag zelf bepalen of hij zich
laat behandelen. Hij moet wel wilsbekwaam zijn,
wat is dat…’ (stilte… murmel… ge-uh…)
‘Wacht, ik maak het makkelijker: wat is wilsónbekwaam?’
‘Dat je ziek bent in je hoofd.’
‘Depressief.’
‘Dementie.’
‘Mwah… wanneer de patiënt niet in staat is om de
informatie over de behandeling te begrijpen en de

gevolgen niet kan overzien, kortom: niet in staat is
om een besluit te nemen.’
En dan moet iemand de patiënt vertegenwoordigen. Hoewel, in betere tijden kan de patiënt een
schriftelijke wilsverklaring hebben opgesteld.
‘Stel dat een patiënt schriftelijk heeft vastgelegd
dat hij naar de intensive care wil worden gebracht
wanneer hij instort? Moet een zorgverlener dat
dan doen?’
‘Sowieso niet als de IC bezet is’, zegt een jongen.
‘Nou’, zegt Kloppenberg, ‘je moet het in principe
wél doen, maar alleen als het een medisch zinvolle
handeling is. In dit voorbeeld is niet duidelijk of
daar sprake van is.’
Tot hun twaalfde verjaardag mogen kinderen niet
zelf beslissen over een medische behandeling. Die
taak rust op hun ouders’ schouders. Logisch, vindt
Kloppenberg. ‘Een elfjarige mag misschien een
Donald Duck kopen, maar geen huis of auto.’
Van hun twaalfde tot hun zestiende geldt de regel
‘informatie en dubbele toestemming’.
‘Wat is dat… Niemand? Heeft iemand hier het
boek gelezen? Ik geloof het niet, hè? Het is simpel,
in die periode beslissen ouders en kind samen.’
Dat is inderdaad simpel, maar toch ook weer niet.
Want wat doe je als een vijftienjarige een abortus
wil en haar ouders niet?
‘Dan kun je de ouders tijdelijk onbekwaam
achten’, oppert een meisje op rij twee.
‘Bijna goed. Als een kind onder de twaalf jaar is,
kunnen de ouders uit de ouderlijke macht worden
gezet. Maar een vijftienjarige heeft wél iets te
zeggen over haar behandeling, hè? Emma, Julie en
Merel! Want stel dat dat meisje helemaal niet wil
dat haar ouders te weten komen dat ze seks heeft
gehad. Omdat ze bang is voor geweld, verstoting,
eerwraak, noem maar op. Moet de zorgverlener
dan toch de ouders informeren en om toestemming vragen?’
Nee, vindt de zaal en de wet staat aan hun kant.
‘Maar denk er niet te licht over. De zorgverlener
moet overleggen met collega’s en z’n afwegingen
op papier zetten. Hij moet de beslissing zo nodig
voor een rechter kunnen verantwoorden.’
Een zorgverlener moet, juridisch gezien, op eieren
lopen. Hij heeft een beroepsgeheim, dus hij houdt
z’n mond, ook tegen de politie. ‘Over medische
zaken én over niet-medische zaken. Als een patiënt
vertelt dat hij een moord heeft gepleegd, mag je
daar níets over zeggen. Maar als hij laat merken
dat hij van plan is om een moord te plegen, moet
je wél naar de politie. Als er mensenlevens op
het spel staan, heeft de zorgverlener zelfs een
spreekplicht. Maar pas op, ook dan mag je niet
zeggen voor welke aandoening de patiënt op het
spreekuur kwam. Is dat helder?’
‘GLASHELDER’, zegt een jongen achter in de
zaal.
‘Mooi, als één van jullie er niet uitkomt, meld je bij
hem, dan legt hij het even uit. Tot volgende week.’

Foto: Luuk Steemers
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LUSTRUMFEEST
ZONDER HULP
VAN DE HANZE
Chris Wind
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Foto: Pepijn van den Broeke
De feestcommissie poseert op de locatie van het feest, het Suikerunieterrein.
Van links naar rechts: Naomi Spoor, Charlot de Waal, Luuk Salden, Saskia van Niekerk, Iris van der Schoot.

De Hanzehogeschool viert dit
jaar haar 220-jarig bestaan en
daar hoort natuurlijk ook een
groot studentenfeest bij! Nou….
niet dus. Student International
Communication Naomi Spoor
mocht het feest organiseren,
maar uiteindelijk blies de Hanze
alles af. Naomi pikte dat niet en
organiseert nu zelf een feest.

‘Ik werd vorig schooljaar, als voorzitter van KIC
(studievereniging van het Instituut voor Communicatie, Media & IT, red.), gevraagd om het Job
Festival te organiseren. Tijdens de voorbereiding
werkte ik samen met een event manager van de
Hanzehogeschool. Na het evenement hielden we
contact. Hij vertelde me op een gegeven moment
dat de Hanzehogeschool plannen had voor een
lustrumfeest voor studenten. We gingen wat
brainstormen, kwamen op geinige ideeën, en
ineens vroeg hij me: “Wil je het niet samen met
ons organiseren?” Dat zag ik helemaal zitten, dus
we gingen meteen aan de slag.’

HET LEEK ALLEMAAL PRIMA
‘De Hanze wilde dat studenten het feest zelf
zouden organiseren. Een prima idee. Ik moest er
een paar studenten bij zoeken en dan konden we
beginnen. Ik schreef plannen, die gingen naar een
stuurgroep, die er dan iets van vond. Ik was daar
zelf niet bij, dus ik kon mijn plan niet pitchen
ofzo. Ik moest vooral veel sleutelen aan de begroting, die moest telkens worden aangepast.
‘Het leek allemaal prima te gaan, de stuurgroep
was tevreden. Ik vond het op een gegeven moment
wel raar dat me werd gevraagd om nog niks te
tekenen bij de verhuurders van het Suikerunieterrein, de beoogde locatie van het feest. Tijdens de
laatste vergadering kreeg ik te horen dat er nog
best een kans was dat het hele plan afgekeurd zou
worden. Ik dacht “wat?”, maar kon het me niet
voorstellen. Ik had alleen maar te horen gekregen
dat de plannen in orde waren.
‘Een tijdje later werd ik gebeld, of ik langs wilde
komen, er was nieuws. Ik kreeg te horen dat men
uiteindelijk toch besloten had het feest niet door
te laten gaan. Er werd me uitgelegd waarom,

maar ik hoorde niks meer, zo kwaad was ik. Ik
dacht meteen: ik ga het wel doen, ik ga het wel
doen. Aan het einde van het gesprek kreeg ik een
chocoladereep als dank.’

MAANDENLANG WERK VOOR NIKS

‘Ik weet nog wel dat ik vroeg of de plannen niet
goed genoeg waren. Daar lag het niet aan, kreeg ik
te horen. Ze hadden er gewoon geen vertrouwen in
dat het een succes zou worden, en dat was vooral
gebaseerd op mislukte feesten uit het verleden,
zoals het lustrumfeest van vijf jaar geleden.
‘Prima, dat kan natuurlijk, maar waarom lieten ze
me dan maandenlang mijn tijd verdoen? Omdat
ze niet wilden dat ik het alleen ging doen, had ik
er vier mensen bij gezocht, die er nu dus ook vele
uren voor niks aan hebben besteed. De reep heb
ik weggegeven, ik vond het te pijnlijk. Daar heb ik
nu wel een beetje spijt van.
‘Ik snap dat ze voorzichtig zijn, dertigduizend
euro, het budget voor het feest, is veel geld en
als er niemand komt, is het natuurlijk best triest.
Maar zo laat een plan afschieten, vind ik ook
gezichtsverlies. Alle studieverenigingen waren op
de hoogte en stonden achter het feest, wij hadden
alle plannen net zo lang aangepast tot ze goed
waren, en toch werd er besloten het af te blazen.
‘Ik vind het jammer dat het lustrum voor studenten nu vooral bestaat uit het inzamelen van
geld voor drie goede doelen. Maar er wordt niet
echt iets gevierd. Bij een lustrum hoort toch een
feest?
‘Eén ding wist ik vrijwel meteen zeker: ik ga het
wel doen, met of zonder hulp van de Hanze. Het
was zo’n moment waarop ik dacht: dit bepaalt
wat voor karakter je echt hebt. Alles zat tegen, er
was geen geld: een mission impossible dus. Maar ik
wilde niet opgeven. Ik ben rond gaan bellen naar
studieverenigingen. Sommigen waren meteen
enthousiast, ook omdat ze mijn boosheid wel
deelden. Anderen waren voorzichtiger en vroegen
zich af waar we in godsnaam sponsoren vandaan
moesten halen. Toen heb ik een week genomen
om alles op een rijtje te zetten, en daarna was ik er
wel uit: het moest doorgaan.
‘Ik wil de Hanze laten zien dat dit echt niet kan,
maar ik organiseer het vooral omdat ik vind dat
er iets voor studenten georganiseerd moet worden.
En als de Hanze het niet doet, dan doe ik het zelf
wel. De Hanze bestaat vanwege studenten, dan
kun je ze niet overslaan met het lustrum.’

GEEN FUCK YOU

‘Uiteindelijk was het de man die het licht en geluid
voor het lustrumfeest zou verzorgen, Richard
Kloosterman, die ons te hulp schoot. Hij wilde het
wel samen met ons doen, en hij zou het financiële
risico op zich nemen. We zijn toen met hem
om tafel gaan zitten, we wilden wel zeker weten
dat ons idee niet ineens helemaal aangepast zou
worden. We waren een beetje bang dat hij zou
denken: wie betaalt, bepaalt. Maar zo ging het
helemaal niet. We mochten het precies zo organiseren als we wilden.

‘Het feest heet Setback. Tegenslag, dat is de obvious
wink naar het achterliggende verhaal. Maar Set
is ook de Egyptische god die zijn broer Osiris
vermoordde. En als Hanze-studenten aan Osiris
denken, dan denken ze aan… Hanze, inderdaad!
Het is niet bedoeld als fuck you naar de Hanze,
maar meer als grappige ondertoon.
‘Het feest vindt plaats in twee zalen op het Suikerunieterrein. In de grote zaal draaien Eelke Kleijn,
Malbetrieb en Firebeatz. House en techno dus, dat
vonden we passen bij de doelgroep en het terrein
waarop het feest plaatsvindt. Van de kleine zaal
maken we een hele toffe feestkroeg. De PartyfrieX
gaan daar een feestje bouwen. Het moet een beetje
een brutaal feestje worden, zo is het immers ook
ontstaan.
‘We proberen het zo goedkoop mogelijk te
houden, want studenten hebben natuurlijk weinig
geld. De entree wordt tien euro, bier waarschijnlijk
maar 1,50. We zien het als een investering in de
toekomst. Als het een succes wordt, maken we er
misschien wel een traditie van. Hoe tof zou dat
zijn? Dat een feest, ontstaan uit nare omstandigheden, een blijvend ding wordt.
‘Het is beste grappig, één van de opdrachten die
de Hanze ons meegaf was dat het feest moest
bijdragen aan een community-gevoel onder
studenten. Daarom wilden ze dat we alle verenigingen erbij zouden betrekken. Het moest
heel breed gedragen worden. Door alle positieve
reacties die ik de afgelopen tijd heb gekregen,
heb ik het gevoel dat we die community nu ook
bereiken, maar misschien anders dan de Hanze
had gehoopt. Ik hoop dat iedereen die straks naar
het feest komt, het gevoel heeft dat we het samen
hebben geflikt, zonder hulp.’

Reactie van de stuurgroep lustrum
We hebben grote waardering voor de energie
en creativiteit waarmee Naomi Spoor zich
inzet voor een feest voor studenten. Maar we
waren daar al een tijd mee bezig voordat zij
ermee begon en hebben besloten af te zien
van het idee van één groot feest, mede gelet
op eerdere ervaringen. Bij die feesten stonden
de kosten en de opkomst van studenten niet
in verhouding tot elkaar. Daarom hebben
we ervoor gekozen studieverenigingen te
ondersteunen bij initiatieven om feesten te
organiseren op het niveau van schools en
opleidingen. Dat hebben we ook aan Naomi
willen overbrengen en het spijt ons dat dat niet
is gelukt. Dat trekken we ons aan.
We hebben daarom inmiddels contact met
Naomi opgenomen. En natuurlijk hopen we
van harte dat het feest dat zij organiseert een
groot succes wordt!
Luuk Hajema,
Stafdirecteur Marketing en Communicatie
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STUDENTENKRITIEK OP
INSCHRIJVING
HEEFT GEHOLPEN
Beau Zyad
Illustratie: Donny van der Velden
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Bijna twee jaar na de invoering van
de verplichte tentameninschrijving
is het hoog tijd voor een evaluatie.
De stand van zaken? De Hanze
heeft geluisterd naar de klachten van
studenten (en docenten).

laten voor een hertentamen. Zij had zich na de
eerste tentamengelegenheid in periode 4 namelijk
niet meer kunnen inschrijven voor de herkansing,
omdat die minder dan twee weken na de eerste
kans plaatsvond. Ze had zich, zo luidden de regels,
al vóórdat het eerste tentamen werd afgenomen,
moeten inschrijven voor de herkansing. (Indien
ze die herkansing niet nodig zou hebben gehad,
dan had ze zich er weer netjes voor moeten uitschrijven). De rechter stelde de studente niet in het
gelijk. Jammer voor de studente, maar hoera voor
de Hanze, want dat scheelde zo’n 3000 vergelijkbare claims.
Enfin, dat was toen. Maar hoe zit het nu? Teamleider Studentenadministratie Koert Nijboer
zegt dat de Hanze, sinds de invoering van het
beleid, heeft bijgehouden hoeveel keer studenten
de tentamenzaal zijn uitgestuurd omdat ze niet
stonden ingeschreven. ‘De trend is heel duidelijk:
we zien dat het aantal incidenten tijdens tentamens afneemt. Dat is een goed teken. Ook het
aantal klachten over tentameninschrijvingen is
afgenomen.’

STUDENTEN KOMEN NIET OPDAGEN

In 2016 begon de Hanze met het strikt handhaven
van de verplichte tentameninschrijvingen. Zonder
inschrijving geen tentamen. En inschrijven kan
tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het
tentamen. De kritiek van de studenten die HanzeMag in 2017 aan het woord liet, was niet mals.
Studenten werden de tentamenzaal uitgestuurd
omdat ze niet op de lijst stonden. De oorzaak:
niet, te laat of verkeerd ingeschreven staan. Het
gevolg: het tentamen niet kunnen maken of
(voor degenen die zich niet lieten wegsturen)
het tentamen wél maken, maar vervolgens geen
beoordeling krijgen. ‘Kleine administratieve
fouten hebben voor studenten buitenproportionele
gevolgen’, stelde docent Davey Schippers, die z’n
mening over het inschrijfbeleid niet onder stoelen
of banken stak. ‘Op de Hanze meet men met
twee maten. Als studenten zich te laat inschrijven
worden ze weggestuurd uit de tentamenzaal, maar
als de Hanze de bekendmakingsdeadline voor tentamendata niet haalt, zijn er geen consequenties.’

3000 VERGELIJKBARE CLAIMS
Een dieptepunt vond plaats in juni 2017 toen een
eerstejaars de Hanzehogeschool voor de rechter
sleepte en eiste dat ze alsnog zou worden toege-

Het bureau Klachten en Geschillen van de Hanze
ontving het afgelopen jaar ongeveer 66 procent
minder klachten over tentameninschrijvingen.
‘Een mogelijke oorzaak voor de afname van het
aantal incidenten en klachten is dat studenten er
inmiddels meer aan gewend zijn om zich op tijd
in te schrijven en zich meer bewust zijn van de
consequenties. We hebben er namelijk veel aan
gedaan om ons beleid goed over te brengen aan de
studenten’, stelt Nijboer.
Toch is Nijboer nog niet tevreden. ‘Er zijn nog
steeds veel studenten die zich wel hebben ingeschreven, maar vervolgens niet komen opdagen.
Hierdoor kunnen we de tentamenlocaties nog
steeds niet optimaal gebruiken en zijn er vaak
meer tentamenvoorzieningen dan er nodig zijn.’
Vorig jaar meende Nijboer nog dat automatische
inschrijving tot chaos zou leiden, omdat er te veel
uitzonderingsgevallen zouden zijn (zoals opleidingen die werken met gespiegelde programma’s).
Inmiddels staat hij hier iets positiever tegenover.
‘We denken eraan om toch een bepaalde vorm
van automatische inschrijving in te voeren. Het
idee is dat studenten zich nog steeds zelf moeten
inschrijven voor het onderwijs, maar dat een
inschrijving direct voor álle toetsgelegenheden
geldt. Wanneer de student bij de eerste gelegenheid een voldoende haalt, wordt hij automatisch
uitgeschreven voor de volgende kans. Studenten
die die herkansing vervolgens tóch willen maken,
voor een hoger cijfer, bijvoorbeeld, moeten
zich dan opnieuw inschrijven. We denken op

die manier het aantal studenten dat niet komt
opdagen te verminderen.’

NIET DUMMY-PROOF

Of dit idee daadwerkelijk van de grond komt, is
nog onzeker. ‘Er is nog geen enkel definitief besluit
over genomen’, benadrukt Nijboer. ‘Daarvoor zijn
nog te veel zaken onzeker. De Hanze is namelijk
grotendeels afhankelijk van softwareleverancier
Osiris. Samen met zogeheten key-users, Hanzemedewerkers die de studenten- en docentenmodules
van Osiris inrichten, zijn we met Osiris in gesprek
over de mogelijkheden.’
Linda van der Laan van het Instituut voor Financieel Economisch Management is zo’n key-user.
‘Ik ben best positief over het inschrijfbeleid. Er
zijn steeds meer studenten die zich op tijd en op
de goede manier inschrijven. Eerder zagen we
vaak studenten die zich via de backoffice moesten
inschrijven, omdat er iets verkeerd was gegaan
of omdat ze een brief van de examencommissie
hadden gekregen. Nu komt dat veel minder vaak
voor.’
Van der Laan denkt niet dat Osiris inmiddels
dummy-proof is. ‘We zijn continu met de verbetering bezig. Zo is kort geleden een nieuwe versie
van de Osiris-docentenmodule live gegaan. We
hebben de tabbladen kunnen vervangen door een
dashboard waardoor het geheel een stuk inzichtelijker is geworden. De docenten reageerden eerst
wat moeilijk. Logisch, want ze waren net gewend
aan de eerdere versie. Maar nu ze er eenmaal aan
gewend zijn, zijn ze vooral positief. We verwachten
een soortgelijke update te kunnen uitvoeren voor
de studentenmodule. Dat geeft misschien ook wel
wat opstartproblemen, maar over het algemeen
wennen studenten snel aan zulke veranderingen.
Sneller dan docenten in ieder geval.’

DE DRUK OPVOEREN

Nijboer twijfelt of het zal lukken om Osiris ooit
volledig dummy-proof te krijgen. ‘Voor de één
werkt iets soms makkelijker dan voor de ander.
Wat we ook aan Osiris veranderen, het feit blijft
dat je je aandacht erbij moet hebben als je iets in
het systeem wilt doen.’
De tentameninschrijvingen gaan dus steeds vaker
goed, maar het kan altijd beter. De studenten die
het afgelopen jaar toch de tentamenzaal uit zijn
gestuurd of de studenten waarbij dit nog gaat
gebeuren, kunnen de druk op de Hanze opvoeren
door zich niet uit te schrijven voor tentamens waar
ze niet heen gaan. Zo motiveer je de Hanze om
haar beleid snel aan te passen. Niet dat Nijboer
veel aansporing nodig heeft, hij doet sowieso z’n
best om de studenten van dienst te zijn. Hij heeft
zelfs een primeur: ‘Er is een Osiris-app in de maak.’
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Snel even snacken tussendoor is niet altijd even
gezond. Als je wat fatsoenlijks naar binnen wilt
werken dat ook nog eens lekker is, dan kom je
al snel uit op een maaltijdsalade. Maar welke
supermarkt verkoopt nu de lekkerste salade?
Het testteam zocht het uit.
Teodor Lazarov
Foto’s: Jasper Bolderdijk

12

DE HANZEMAG
MAALTIJDSALADE
TEST
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Welke maaltijdsalades kun je in elke supermarkt
krijgen? Na een korte verkenningstocht bij de
grotere ketens, komen we erachter dat de meest
populaire maaltijden de caesarsalade, de tonijnsalade, de mozzarellasalade en de geitenkaassalade
zijn.

GEITENKAAS OF MOZZARELLA?

Automatisch is vraag twee: welke salades testen
we? Niet één is vegan, dus helaas voor de plantenaanbidders. Vegetarisch is wel een optie. Iedere
vleeseter snackt vaak genoeg kaas, dus staan we
voor de keuze tussen buffel- en geitenkaas.
‘Mozzarella smaakt altijd vlak’, merkt hoofdredacteur Chris terecht op. Geitenkaas heeft
daarentegen ontegenzeggelijk iets speciaals. Ik kijk
de vijfkoppige jury aan, Eric, Ruurd, Chris, Thom
en Freek. Wie wil er mozzarellasalade testen? Alle
handen blijven omlaag. Nou, duidelijk.

DRIE KEER VIJF IS TESTTIJD

We besluiten de salades te halen bij supermarkten
die je kunt treffen onderweg naar Zernike. De
Jumbo aan de Wilhelminakade, de Coop in de
Kerklaan, de Aldi en de Lidl in Vinkhuizen en
de Albert Heijn (op meerdere plekken waaronder
Zernike). Vijf supermarkten, vijf maaltijdsalades,
vijf juryleden, oftewel drie keer vijf is testtijd.
We testen de producten op basis van, het kan niet
anders, vijf criteria: smaak geitenkaas, smaak dressing, ingrediënten, verdeling van de ingrediënten
en natuurlijk de algehele beleving. Duidelijk, to the
point en efficiënt, vinden we zelf. Om de test zo
eerlijk mogelijk te houden testen we blind. Alleen
fotograaf Jasper Bolderdijk en ik weten welke
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maaltijdsalade de jury aan het proeven is. Zelf
oordelen we uiteraard niet mee.

SALADE NUMMER ÉÉN

Bolderdijk haalt de eerste salade uit de verpakking,
verspreidt alle ingrediënten op een luxe snijplank
en begint plaatjes te schieten.
‘We hebben honger’, klinkt het uit de juryhoek.
Ja, ja, even geduld. We doen alles weer in de
plasticbak en serveren de salade zoals hij er uitziet
wanneer je hem opent, zonder het kartonnetje
waarop de merknaam staat, natuurlijk.
De jury staat te trappelen. Plukjes sla en brokjes
kaas komen op de bordjes. Men smakt, men neemt
slokjes water om de smaakpupillen te resetten.
Ruurd is de eerste die een oordeel velt: ‘Zo! Wat
zoet!’ Thom en Freek kijken elkaar aan. ‘De kaas
lijkt geïmpregneerd met suiker. Waar heb je deze
salade vandaan, de Jamin?’
De zoetzure dressing valt ook niet helemaal in de
smaak, net als de sla.
‘Het smaakt alsof je in de berm aan het grazen
bent’, zegt Eric. ‘Grote brokken appel, dat kan
echt niet. Daar zit je meteen vol van.’ De algehele
conclusie is: als deze maaltijdsalade een auto was,
dan was het een mintgroene Suzuki Swift.
Cijfer: 6,4

SALADE NUMMER TWEE
‘Wow! Kijk hier, er zitten stukjes gele paprika in.
Dat is pas luxe’, lacht Freek. Hij ziet er oprecht blij
verrast uit. Thom lepelt wat door de bak. ‘Is dat
nou rogge wat ik daar zie?’ Hij proeft even en kijkt
de groep rond. ‘Lekker!’
Deze maaltijdsalade heeft niet alleen grotere

plakken geitenkaas, maar de ingrediënten zijn ook
heel netjes verdeeld. Enige minpuntje (voor de
vegetariërs) is dat er spekjes inzitten.
‘De salade is wel lekker crunchy’, zegt Chris na een
tijdje.
‘Zie ik daar nou ook stukjes courgette?’ Erics
ogen worden groter. ‘En walnoten! Deze krijgt een
eleven out of ten.’
Cijfer: 8,6

SALADE NUMMER DRIE

Het is maar goed dat we slechts één bakje per
salade hebben gehaald.
‘Moet je nagaan als we van elke salade een hele
portie hadden moeten opeten. Dan was ik over
mijn nek gegaan’, zegt Freek. Tja, we hebben
het the hard way geleerd met eierballen, grappen
Bolderdijk en ik.
‘Gadver! Dit smaakt naar saunazaad.’ Eric heeft al
een klein hapje met van alles op zijn vork verzameld. Salade nummer drie is een treurige bedoening, zo blijkt al snel. De jury schudt teleurgesteld
het hoofd. ‘Dit is niet lekker, hoor. Ja, echt vies’,
zegt Thom. Twee happen zijn genoeg om het
oordeel te vellen: bah!
Cijfer: 5,8

SALADE NUMMER VIER

Bolderdijk en ik delen blikjes Cola Light uit.
Iedereen moet even bijkomen. Drie salades
down, nog twee to go. De tweede maaltijdsalade
is duidelijk koploper. Of deze algehele topsmaak
overtroffen kan worden is nog maar de vraag. ‘Die
van net gaat nummer twee in ieder geval niet van
de troon stoten’, lacht Ruurd.

De jury buigt zich over het vierde bakje. Na een
paar happen weten ze het zeker: dit is praktisch
dezelfde salade als nummer één. ‘Kijk maar naar
het type sla en proef de kaas. Die is mierzoet, de
sla is op dezelfde manier geknipt als bij nummertje
één’, zegt Eric. Freek: ‘O, je bedoelt dat-ie smaakt
naar bermgras?’
We barsten in lachen uit. Alle gekkigheid daargelaten, het kaasje is duidelijk goed te doen. Voor ik
het weet, is het weggesnoept.
Cijfer: 6,4

SALADE NUMMER VIJF

De blikjes Cola Light zijn ondertussen leeg.
Terwijl Bolderdijk de laatste salade ontleedt voor
de foto-shoot, schenk ik water in voor de jury. Eric,
Ruurd, Freek, Thom en Chris maken zich klaar
voor de laatste ronde. Is dit dan de maaltijdsalade
die de indrukwekkende smaak van nummer twee
zal toppen? Iedereen hoopt het, want de juryleden
beginnen een beetje bleek uit te slaan door alle
conserveermiddelen die in deze gezonde snack
zitten.
‘Kom maar door met die rommel’, roept Freek.
Bolderdijk dient de salade op.
‘Wat?! Dit is echt veel te weinig kaas. Dat kan toch
niet.’ Thom is verontwaardigd. De rest lijkt het
met hem eens te zijn.
‘Dit ziet er erg karig uit. De dressing mag je trouwens gewoon overslaan. Echt goor’, zegt Ruurd.
Chris trekt een bedenkelijk gezicht. ‘Alles heeft
een beetje een appel-peersmaak. Raar is dat. Niet
per se vies hoor. Maar echt lekker…’
Cijfer: 6,8

EN DE WINNAAR IS…

Het moge duidelijk zijn, de jury is niet onder de
indruk van de vijf maaltijdsalades. Ze zijn zelfs
een beetje verbaasd.
‘In mijn hoofd is geitenkaassalade best lekker,
maar nu ik er zo vijf naast elkaar proef, is er
slechts één goed. Hebben jullie dat ook?’ Eric kijkt
de groep rond. Het antwoord is unaniem: ‘Ja,
nummer twee, hè?’
Ik pak de kartonverpakkingen erbij om de
nummers één tot en met vijf bekend te maken. Er
valt een stilte gevuld met enkel spanning. Nou,
komt-ie. Komt-ie dan, hè!?
1 Lidl
2 Albert Heijn
3 Aldi
4 Jumbo
5 Coop
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WAAROM
BEN IK
NIET
GELUKKIG?
Boudewijn Otten
Illustratie: Joëlle de Ruiter

Stress, prestatiedruk, burn-out,
depressie en zelfmoord. April
2018 stond in het teken van het
studentenleed. Hoe komt het dat
dat leed ernstiger lijkt dan pakweg
twintig jaar geleden? Nou,
omdat het waarschijnlijk vaker
voorkomt.
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‘Het kutte is dat je het allemaal heel rationeel
probeert te benaderen, maar dat dat niet helpt.
Natuurlijk hoef ik niet bang te zijn, natuurlijk
is de kans dat ik faal klein, natuurlijk is het ook
helemaal niet erg om te falen en er zijn nog wel
honderd andere geweldige natuurlijk-enzovoort-argumenten, maar daarmee is het gevoel niet weg.
De paniek, het malen in je hoofd, de steeds
weer terugkomende gedachten, het niet kunnen
slapen… zal ik nog even doorgaan?’
Met Anne, bezig met de laatste loodjes van haar
opleiding, gaat het inmiddels weer zo goed dat ze
erover kan praten. Wil praten zelfs, want ze wil
andere studenten laten weten dat het weer goed
komt, dat er een moment zal zijn waarop ze sterk
genoeg zullen zijn om uit de put te kruipen. ‘De
kans is groot dat ze niet naar me luisteren. Want
als je op het dieptepunt bent aanbeland, kun je
niet eens meer luisteren. Toen had ik niet eens de
puf om zo’n vragenlijstje in te vullen, en eerlijk
gezegd: ik zou het ook niet hebben gedurfd.’

VREEMDE ONT-LICHAMELIJKING

Nu wel, Anne (26) reageerde op de enquête over
psychische problemen van HanzeMag. Ze was één
van de velen, meer dan 1300 studenten vulden
de vragenlijst in. Het laat zien dat het onderwerp
leeft en dat er aardig wat studenten kampen met
psychische klachten. De ernst van die klachten
varieert, van stress tot faalangst, van overwerkt
zijn tot een burnout, van een onbestemd onbehagen tot een heuse depressie.
Stress zal iedereen weleens ervaren, maar de
meeste studenten zijn net als hun niet-studerende
leeftijdsgenoten domweg gelukkig. Gelukkig blijft
het voor de meeste getroffen studenten bij een
milde vorm van psychisch leed. Slechts weinigen zullen ervaren wat psychiater Alex Korzec
omschrijft als elementen uit een middeleeuwse
voorstelling van de hel: ‘gevoelens van mentale
pijn, een merkwaardige ont-lichamelijking waarbij
eten, seksualiteit en slaap onmogelijk worden en
pijn en uitputting alomtegenwoordig lijken (…),
er is een barrière tussen de depressieve patiënt
en de wereld, het vermogen je iets prettigs in de
toekomst voor te stellen is verdwenen (…).’ En dat
dan voor een langere tijd, geen dagen maar weken,
maanden, misschien wel voor eeuwig. Zo erg kan
het zijn, en erger, want voor iedere patiënt is het
weer anders.
Meer dan de helft van de studenten (om precies
te zijn 53,3 procent) kampt met angst- en depres18

sieklachten, zo concludeerde het dit voorjaar
verschenen onderzoek Studieklimaat, Gezondheid
en Studiesucces 2017. De helft… dat is wel heel
erg veel. Maar het was ook nog niet alles, want
uit hetzelfde onderzoek, dat op de Hogeschool
Windesheim werd uitgevoerd, blijkt dat één op de
vijf studenten rondloopt met zelfmoordgedachten.
Dat is ronduit alarmerend.

AANLEIDING VOOR ONGERUSTHEID

Het leverde de onderzoeksgroep van de Zwolse
onderzoekster Jolien Dopmeier de nodige
kritiek op. Critici stellen dat de kans groot is dat
de onderzoeksopzet ervoor zorgde dat vooral
studenten met psychische problemen deelnamen.
Daarnaast tast het verloten van prijzen onder
deelnemers (de studenten maakten kans op een
iTunes Giftcard) de betrouwbaarheid van het
onderzoek aan.
Deze en andere kritiek gonsde op 17 april ook
rond op het voorjaarscongres van de Landelijk Organisatie van Studentendecanen in het
hbo (LOShbo). ‘Ja, er was alom twijfel over de
getallen’, zegt Marieke Melissen, één van de zeven
studentendecanen van de Hanzehogeschool. ‘Maar
het zou jammer zijn als we door het gesteggel over
cijfers uit het oog verliezen dat er echt aanleiding
is voor ongerustheid.’
Het aantal hbo-studenten met psychische klachten
neemt volgens Melissen namelijk wel degelijk toe.
‘Alle decanen ervaren dat. Ik ook. De helft van de
studenten die mijn collega’s en ik zien, heeft dit
soort problemen. Dat was toen ik hier in 2008 als
decaan begon echt minder.’ Het decanaat schat
dat tussen de tien en de vijftien procent van de
Hanzestudenten tijdens hun studietijd bij hen
aanklopt. Indien de helft van die studenten met
psychische problemen kampt, is dat maximaal 7,5
procent van het totaal. Tel daarbij de studenten
met een hulpvraag die níet te rade gaan bij de
decanen (die zijn er namelijk ook) en je komt uit
op één op de tien.

FUTLOOS EN UITGEPUT

‘Dat lijkt dan weer relatief weinig’, geeft Melissen
toe, ‘maar ik ben de laatste om het probleem te
bagatelliseren. Iedere student met problemen
verdient onze aandacht. Ik bedoel: ik denk niet dat
één op de vijf studenten rondloopt met zelfmoordplannen, dat zou echt vreselijk zijn. Maar met
enige regelmaat zit hier iemand die ik moet vragen
of ik hem of haar veilig weg kan laten gaan.’

De therapeut van Zoë (23) heeft zich daar het
hoofd niet over hoeven breken. ‘Nee, nooit. Ik
heb een vrolijk karakter’, zegt ze. Toch was Zoë
anderhalf jaar in therapie. ‘Afgelopen oktober was
ik uitbehandeld’, lacht ze. ‘Sindsdien voel ik me
goed. Oké, af en toe wel een beetje bang dat het
terugkomt. Want dat komt vaak voor.’ Het, dat is
de depressie die haar lange tijd teisterde. ‘Het is
veelzeggend dat ik niet eens meer weet hoe lang.
Ik voelde niks, helemaal niets, alles was grijs en
leeg. Het was zo vreemd. Ik wilde niks, ik deed
niks en ik voelde niks. Ik lag zolang mogelijk in
bed, het liefst de hele dag. Futloos en uitgeput.
En als ik eruit kwam, voor een college of zo, was
ik wel aanwezig, maar het deed me niets. Niks,
leeg, blanco, grijs.’ Ze heeft veel te lang gedacht
dat ze het zelf wel kon fiksen. ‘M’n moeder en
m’n zusje wisten het, maar verder niemand. Ja,
later de mensen van de therapiegroep. Maar in het
begin echt niemand. Ik was er ook van overtuigd
dat andere mensen me niet mochten. Op één of
andere manier ging het op school niet eens zo
slecht. En ik bleef leuke dingen doen. Althans,
dingen waarvan ik dacht dat ik ze leuk zou vinden
als ik weer iets zou kunnen voelen.’

NUTTIG, NORMAAL, NOODZAKELIJK

Hoe ze het deed blijft de vraag, maar Zoë bleef al
die tijd actief bij haar studentenvereniging. ‘Doorgaan, dacht ik. Misschien wordt het ooit weer eens
leuk.’ Ze prijst zich gelukkig dat dat inderdaad
gebeurde. ‘Nu heb ik heel veel emoties. En ik heb
er zelfs ééntje bij: het gevoel dat het voorbij is,
maakt me erg gelukkig. Ik kan wel zeggen: ik ben
een heel blij meisje.’
Op 16 april formuleert zelfstandig stresscounselor
Gerlanda Dijkstra antwoorden op een vraag die
veel studenten bezighoudt: hoe ga je om met
stress? In een fraaie zaal in het Van Swinderenhuis
in de Oude Boteringestraat zijn zo’n honderd
studenten neergestreken (wat een behoorlijk aantal
is voor een maandagavond in de tentamenweken).
Iedereen is volgens Dijkstra weleens gestrest, dat
is nuttig, normaal en noodzakelijk. ‘Het zet je op
scherp, je lichaam is klaar voor actie. Dat hielp
je in de oertijd, toen er overal gevaar dreigde. En
het helpt je nu, de stressreactie zorgt ervoor dat je
kunt focussen.’ Maar, zo stelt de aan het landelijk
opererende Stress Centrum verbonden stresscoach,
tegenwoordig zijn er wel erg veel prikkels. ‘De
druk om te presteren is hoog. We moeten van
alles. We maken ons zorgen over wat we gisteren

hebben gedaan en wat we vandaag en morgen nog
moeten doen. Onderwijl moeten we ook nog eens
weten wat we in ons leven willen bereiken. Want
dat moet natuurlijk ook.’

JE MÓET EEN DROOM HEBBEN

Aan het eind van haar betoog laat ze op haar
scherm een zin zien die iedereen af en toe tot
zich zou moeten laten doordringen. Moet ik dit
nu doen? ‘Bij ieder woord even stilstaan en er een
vraagteken achter zetten: moet? ik? dit? nu? doen?’
Dat zou weleens nuttig kunnen zijn voor de
huidige studenten, want die lijken de lat voor
zichzelf wel erg hoog te leggen.
‘Je kunt al je dromen verwezenlijken’, zegt derdejaars Zoë, ‘als je maar je best doet. Dat wordt je
ingeprent. De niet zo leuke boodschap die eronder
zit is: als je je dromen níet waarmaakt, heb je niet
hard genoeg gewerkt. Dan ben je dus een loser,
en je bent ook een loser als je, zoals ik, niet wat je
wilt met je leven. Want je móet natuurlijk ook een
droom hebben.’
‘We leven in het tijdperk van constante successen’,
voegt Anne eraan toe, ‘we laten elkaar voortdurend weten hoe goed het met ons gaat. We zijn
altijd blij en vinden alles leuk. Je doet alleen maar
mee als het goed gaat. Terwijl je weet dat het
onzin is, knaagt het toch aan je. Waarom ben ik
niet blij? Waarom voel ik me onzeker?’

peuten je terecht zou kunnen. Trouwens, goed om
te weten: we raden alleen maar therapeuten aan
die we goed kennen. Maar eerst naar je huisarts,
want dat is het juiste adres, ook bij psychische
problemen.’
En wie daar nog niet aan toe is kan iemand in
vertrouwen nemen. Zoë: ‘Je voelt je alleen, maar je
bent het niet. Dat vind ik het mooie aan de aandacht die er momenteel voor dit onderwerp is. Het
laat zien dat er veel studenten zijn die worstelen en
aan zichzelf twijfelen. En dat is helemaal niet gek,
misschien is het wel raar als je dat niet doet.’
De werkelijke namen van Anne en Zoë zijn bekend
bij de redactie.

EERST NAAR DE HUISARTS

En zo wordt de twijfel van adolescenten, toegeschreeuwd door de opgepimpte versies van zichzelf
die ze zelf in de etalage van het wereldwijde web
zetten. Anne: ‘De bekende filosoof P. Langkous
zei eens: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik
denk dat ik het wel kan.” Op een gegeven moment
dacht ik echt dat ik de enige was voor wie het
omgekeerde gold: het is me best vaak gelukt, maar
nu gaat het vreselijk fout. Het kost me nog steeds
veel moeite, maar ik durf tegenwoordig te zeggen
dat ik iets niet durf. Het wonderlijke is dat veel
mensen daar geen enkel probleem mee hebben.
Integendeel, ze helpen je graag. Want ze begrijpen
je.’
Dat geldt zeker voor de studentendecanen.
‘Iedereen kan bij ons aankloppen voor een
gesprek’, zegt studentendecaan Marieke Melissen,
‘wij zijn geen hulpverleners of psychiaters, maar we
kennen natuurlijk wel de weg. We hebben genoeg
ervaring om te zien of er meer aan de hand is dan
een dipje. En we weten ook wel bij welke thera-

Waar kan een Hanzestudent met
psychische problemen terecht?
1 De studentendecaan: Zernikeplein 7, F
3.02, tel. 050 – 595 4028.
2 De huisarts is hét adres voor een luisterend oor en een doorverwijzing.
3 Het Study Success Centre van de Hanze
biedt allerlei cursussen en trainingen aan.
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ONDERZOEK:
HOE GESTREST ZIJN
HANZE-STUDENTEN?
Chris Wind

In april zetten we een kleine
enquête online om te kijken
hoe gestrest Hanze-studenten
zijn. Uit recent onderzoek bleek
namelijk dat ruim de helft van
de studenten met depressieve
klachten kampen, maar geldt dat
ook in het nuchtere Noorden?
Nou… nee, zo erg lijkt het hier
niet. Maar enige reden voor
bezorgdheid is er wel degelijk.
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Laten we beginnen met een dikke disclaimer. Nee,
dit was geen wetenschappelijk onderzoek. En nee,
we probeerden met deze vragen ook geen depressie
vast te stellen, zoals één respondent beweerde. Een
depressie vaststellen, dat kan geen enkele vragenlijst, daar heb je een arts voor nodig. Ook waren
we ons er zeker van bewust dat het online plaatsen
van een enquête er waarschijnlijk toe leidt dat
mensen die stress ervaren eerder geneigd zijn mee
te doen dan mensen die nergens last van hebben.
De enquête was dan ook niet bedoeld om harde
conclusies te trekken, maar wel om te kijken of de
veelbesproken trend onder studenten ook op de
Hanzehogeschool te zien is.
We hebben getwijfeld of we een beloning of prijs
moesten verbinden aan het invullen, want zonder
prijsje is de respons vaak te laag. Maar gezien
het onderwerp vonden we dat niet zo gepast en
respondenten belonen tast de betrouwbaarheid
aan (zo zijn ondervraagden vaker geneigd positief
te antwoorden). Het bleek trouwens ook helemaal
niet nodig, want stress blijkt enorm te leven onder
de studenten. Maar liefst 1335 studenten namen
de moeite om de enquête in te vullen. Dank
daarvoor!
Harde conclusies willen we dus niet trekken,
maar er vallen wel een aantal zaken op. Op de
laatste stelling (Ik geniet van mijn studententijd),
reageerde tien procent met vrijwel nooit. Dat komt
aardig overeen met de schatting van de studenten-

Mijn studie bezorgt me stress
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

56,1%

748

Soms

39,7%

529

Vrijwel nooit

4,3%

57

TOTAAL

1.334

Ik heb huilbuien
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

13,1%

175

Soms

47,7%

635

Vrijwel nooit

39,2%

523

TOTAAL

1.333

Ik slaap slecht
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

31,7%

423

Soms

50,2%

669

Vrijwel nooit

18,1%

242

TOTAAL

1.334

Ik heb last van hartkloppingen
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

9,9%

132

Soms

39,2%

522

Vrijwel nooit
TOTAAL

50,9%

678
1.332
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Ik kan me goed concentreren op mijn schooltaken
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

19,7%

263

Soms

63,6%

848

Vrijwel nooit

16,7%

223
1.334

TOTAAL

Ik heb een positief beeld van mijn toekomst
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Ja

68,2%

909

Nee

31,8%

424

TOTAAL

decanen (zie p. 17 e.v.) over het aantal studenten
die met ernstige psychische problemen kampen.
Het aantal studenten die vaak hartkloppingen
(tien procent) en huilbuien (dertien procent)
hebben, komt hier daar ook bij in de buurt.
Het aantal studenten die last hebben van de iets
lichtere stress-symptomen is een stuk groter, ongeveer een derde van het totaal. Zo slaapt 32 procent
vaak slecht, en is 29 procent vaak snel geïrriteerd.
Uit vraag 8 en de vele reacties op de open vraag
(nummer 10 in de lijst) blijkt dat studenten vooral
moeite lijken te hebben met de jongleer-act die
hoort bij het studentenleven: hoe houd je in godsnaam alle ballen (studie, werk, vrije tijd) tegelijk
in de lucht? Slechts 22 procent geeft aan zijn leven
vaak goed te kunnen plannen, 26 procent lukt dat
vrijwel nooit.
‘Stage zonder vergoeding, studiedruk en een
noodzakelijk baantje combineren is niet te doen’,
antwoordt een respondent. ‘Soms extreem rustige
periodes tussen tentamens door, maar dit is niet
goed verdeeld. Ik heb veel klasgenoten met symptomen van een burn-out.’
‘School, werk en dan ook nog een sociaal leven
willen, is soms lastig te combineren,’ antwoordt
een ander. ‘Daarnaast heb ik vaak het gevoel dat
ik moet presteren, maar dat doe ik niet altijd voor
mezelf, maar meer voor de rest van de wereld.’
Met die laatste opmerking stipt hij of zij een ander
veelgenoemd probleem aan: prestatiedruk.
‘De lat ligt zo hoog doordat iedereen altijd maar
moet’, merkt iemand op.
‘Je moet binnen zoveel jaar je studie halen, omdat
22

de studieschuld dermate groot is. Je moet extra
ervaring opdoen buiten je school, omdat er te
veel studenten afstuderen op jouw studie. Je moet
activiteiten buiten je studie doen om te laten zien
dat je graag bezig bent. Je moet aan je CV werken
en netwerken, om te laten zien dat jij de leukste
bent. MAAR JE MOET OOK STUDEREN.’
‘Ik ervaar veel druk rondom mijn studie,’ stelt een
ander. ‘En heb weinig idee rust te ervaren, alsof
je alle kanten op aan het vliegen bent om alles
klaar te krijgen. Veel studenten zoals ik werken
naast de studie, vaak komt hier nog stage bij. Dit
allemaal bij elkaar is best veel, met name omdat de
opleiding steeds meer eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid hanteert.’
Ook sociale druk lijkt een rol te spelen. ‘Soms kost
het me veel energie en vergelijk ik mezelf heel erg
met anderen en soms lukt het me ook goed om
mijn eigen plan te trekken,’ zegt een student. Een
ander heeft een tip: ‘Ik denk dat sociale media veel
invloed hebben op jongeren en studenten. Ga eens
een tijdje offline en zoek uit wat je wilt in het leven
zonder de ogen van anderen in je rug :)!’
Doet de Hanzehogeschool genoeg om overmatige
stress onder studenten te voorkomen? Veel respondenten vinden van niet. Vooral slechte planning en
onduidelijkheid worden vaak genoemd. ‘De onduidelijke communicatie en het steeds weer veranderende lesprogramma levert de meeste stress op,’
zegt een student. ‘Het kost me zo ontzettend veel
energie om een relatief makkelijk lesprogramma
te doorlopen.’ Een ander klaagt erover dat al het
werk vaak in één keer af moet zijn, maar heeft ook

1.333

gelijk een oplossing: ‘De verdeling van studie-uren
kan veel beter. Verder hoeven de blokken niet zo
volgepropt te worden dat je er geen plezier meer
uit kan halen en mogen tentamens best opgesplitst
worden in meerdere toetsen zodat je geen vijf
boeken in één keer hoeft te leren, want dat kan
niemand. Buiten dat is studeren echt leuk, maar
soms gewoon echt te veel van het goede.’
Ook vindt een aantal studenten dat de Hanze wel
iets meer mag doen om stress en depressie te tackelen. Een student pleit voor één duidelijke locatie
voor studenten met mentale problemen: ‘Please
zorg dat de Hanze een betere afdeling of locatie
krijgt voor mensen met mentale problemen. Zorg
dat er psychologen op school zijn die je kunnen
ondersteunen en zorg ervoor dat die makkelijk
aan te spreken zijn. Er zijn genoeg mensen die
hulp nodig hebben maar niet iedereen durft dat
zomaar, misschien kan dit een tussenstap zijn.’
Uiteraard is het niet allemaal kommer en kwel wat
de klok slaat. Veel studenten genieten wel degelijk
met volle teugen van hun studentenleven. ‘Kon ik
maar eeuwig blijven studeren...’ mijmert er eentje.
‘De studententijd gaat te snel’, vindt een ander.
Een aantal respondenten vindt dat hun medestudenten niet zo moeten klagen. ‘Even kappen met
al die "depressie" en "stress". Aanstellerij omdat
mensen niks willen doen.’ ‘Niet zo aanstellen,
iedereen heeft het druk op zijn studie.’ En veel
stress is niet gezond, maar een beetje stress hoort
er ook wel bij, vinden sommigen. ‘De werkdruk
ligt hoog, stress is aanwezig, maar wel gezonde
stress. Het hbo bezorgt mij geen depressie.’

Ik ben snel geïrriteerd
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

29,5%

394

Soms

55,6%

742

Vrijwel nooit

14,9%

199

TOTAAL

1.335

Ik kan mijn studie, werk en vrije tijd goed plannen
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

21,6%

288

Soms

52,1%

696

Vrijwel nooit

26,3%

351

TOTAAL

1.335

Ik geniet van mijn studententijd
ANTWOORDKEUZES

REACTIES

Vaak

39,1%

522

Soms

50,5%

674

Vrijwel nooit

10,4%

139

TOTAAL

1.335

23

GROTE
HANZEMAG
TERRASSENTEST
2018
Tekst: Loes Vader
Foto’s: Pepijn van den Broeke

Op de eerste zonnige dag van het jaar steekt het
überervaren horeca-duo Rina en Loes de blote
voeten in zomerse sandaaltjes en gaat op zoek naar
de leukste terrassen van de stad. Ze laten de Grote
Markt en het Zuiderdiep links liggen en gaan op
ontdekkingstocht naar minder bekende tentjes en
verborgen pareltjes.
24

25

DOT

Niet verborgen maar wel een parel is de geflopte
3D-bioscoop Infoversum in het Ebbingekwartier,
die nu Dot heet. Hier spreek ik af met co-terrassentester en ervaringsdeskundige Rina Tienstra,
die al een halve eeuw op de hoogte is van de
leukste terrassen en de laatste terrassentrends.
En met Pepijn van den Broeke die al járen de
mooiste plekjes van Groningen fotografeert. Ik
vind een plekje in één van de open containers op
het zonnige terras. Een knus hoekje met kunst
van Kim Haaxma. Ons thema bier & bitterballen
sneuvelt hier al. De halve liter-pullen home made
ice-tea (€ 4,00) winnen het van het goudblonde
schuim. We bestellen er wel een portie bitterballen
bij (8 voor € 5,50). De ice tea is verfrissend en de
bitterballen zijn zoals ze horen: groot, goed gevuld
en krokant. Nolo (no or low alcohol) is één van
de grootste dranktrends van 2018. ‘Afrika is het
nieuwe Azië qua inspiratie en we zien een enorme
comeback van klassiekers als vermout en advocaat’,
lepelt Rina moeiteloos op. Ook gin-tonic zonder
alcohol is een trend. Zelfs onder studenten schijnt
het not done meer te zijn om laveloos de straat
onder te kotsen. Het publiek van Dot is jong, fris
en fruitig. Een hoog Ray-Ban Wayfarer-gehalte,
witte sneakers en blote topjes. Het is woensdagmiddag, maar er zijn geen jonge moeders.
Die zitten met hun kroost aan het aanpalende
stadsstrand, waar ook de eerste zonaanbidsters
zich in bikini wagen en waterratjes een duik in
het Oosterhamrikkanaal nemen. In wit geschilderde oliedrums bloeien de tulpen en narcissen
uitbundig. De bediening in Dot is vriendelijk en
vlot. Het bouwlawaai van zwenkende hijskranen
en achteruitrijdende vrachtwagens in het Ebbingekwartier nemen we voor lief.
Zonnig: + +
Bediening: + +
Rustig koffieleuten: + +
Gezellig borrelen: + +
Prikkels: - +

THE STUDENT HOTEL

Vanaf Dot steken we door naar The Student Hotel
aan de boulevard Boterdiep. Tot voor kort een
gribus, maar nu hip & happening. Het terras is
ruim opgezet en de bediening is snel en accuraat,
en ze geven suggesties. We pikken snel het enige
tafeltje in de schaduw in. Intussen heb ik me
enigszins beschroomd ontdaan van mijn zweterige
nylons en verklaar 18 april officieus tot Rokjesdag
2018. Omdat het altijd wel ergens in de wereld vijf
uur is, bestel ik een Weihenstephaner (€ 3,50) en
Pepijn een Lentebok (€ 3,50). Rina houdt het op
een ijskoffie (€ 3,50). Op de old school strandstoelen genieten mediterrane studenten van een
toeter van een joint en een pan sangria. Het is niet
de bedoeling dat je je eigen drankjes meeneemt,
maar voor hotelbewoners die net tentamen hebben
gedaan, knijpt het barpersoneel een oogje dicht.
Aan het tafeltje achter ons lepelen drie Russische
meiden van een coupe ijs. Ze lijken zo uit de
Vogue gestapt. Het publiek in The Pool, zo heet
het café van The Student Hotel, is jong, rijk en
chic. Van de Emiraten tot China, van Oekraïne
tot Saoedi-Arabië, ze chillen hier en smullen van
het uitzicht op de Martinitoren en van de uitlaatgassen van voorbij ronkende dieselbussen. Als ik
naar binnen ga om de drankjes te betalen, val ik
van de ene verbazing in de andere. Het interieur is
ruim, strak, licht en industrieel ingericht. Vanuit
het toilet heb je uitzicht op de gym. ‘Een leuke
plek om mensen te ontmoeten’, vindt Rina. Of
zoals ze zelf zeggen: ‘The beach is boring, dive into
The Pool.’
Zonnig: +
Bediening: + +
Rustig koffieleuten: +
Gezellig borrelen: + +
Prikkels: - +

HARBOUR CAFÉ

We besluiten de drukte achter ons te laten en neer
te ploffen bij de Theeschenkerij in de eeuwenoude
Prinsentuin, een oase van rust verscholen achter
een hoge muur aan de Turfsingel. Van april tot
oktober kun je, mits het mooi weer is, bij de
Theeschenkerij terecht voor een biologische theetje
en wat lekkers. Helaas zijn de openingstijden onregelmatig, de Theeschenkerij is vandaag dicht. We
pakken de fiets naar het Harbour Café dat volgens
de uitbater het terras met de meeste zonuren van
Groningen heeft. Het Harbour Café bevindt
zich in de Voor ’t Voormalig Kleine Poortje (bij
de Oosterhaven en het Winschoterdiep). Het is
er goed toeven en we moeten zoeken naar een
tafeltje dat niet bezet is. Het Harbour Café heeft
drie verschillende terrassen, twee aan het water en
één langs de gevel van het café. De parasols liggen
waarschijnlijk nog in de mottenballen en als echte
Nederlanders mopperen we al snel op de warmte.
Omdat we van het eerste biertje al een beetje
lodderig zijn, bestellen Pepijn en ik een tweede,
Hertog Jan van de tap (€ 2,80). Rina houdt het
op een roseetje (€ 4,00). Het Harbour Café heeft
zo’n 25 bieren van de tap, die regelmatig wisselen.
Namen als Delirium Tremens (8,5 procent),
Novice Black Triple (8,5 procent), Deugniet (7,5
procent) en Malheur 10 (10 procent) spreken tot
de verbeelding. Rina noemt de internationale
crew easy going. We wachten twintig minuten op
onze drankjes en de rosé is lauw. Ik noem het de
kinderziektes van de eerste zonnige dag. Pepijn
vergeeft het meisje in de nauwsluitende yogabroek
alles.
Zonnig: + + +
Bediening: - +
Rustig koffieleuten: +
Gezellig borrelen: + +
Prikkels: - +

26

EETCAFÉ LAMBIK

Op dag twee van de Grote HanzeMag Terrassentest vlijen we ons neer bij Lambik aan de rand van
het Noorderplantsoen. Vanaf het terras van het
kleine eetcafé aan de Grote Kruisstraat genieten
we van het uitzicht op het overvolle Noorderplantsoen. Als het eerste barbecuetje vlam vat,
is bomenbeschermster mevrouw Kiki er als de
kippen bij om er een stokje voor te steken. Het
rokende bakje houtskool wordt op veilige afstand
van een monumentale kastanje gezet. Ik dacht dat
de Pokémon Go-hype wel voorbij was, maar in het
Noorderplantsoen zien we ze nog, Pokémon-spelers op jacht naar virtuele monstertjes.
Ondertussen brengt de vriendelijke dame onze
drankjes. Met een Gulpener van de tap (€ 2,50)
smeren we onze verschroeide kelen. Ja, het is nog
warmer dan gisteren. Rina noemt haar koffie met
bonbonnetje (€ 2,25) ‘een lekker sterk bakkie’.
Voor een speciaal biertje van de tap (De Koninck
en Gerardus) betaal je € 3,50. Het bijna 25 jaar
oude eetcafé is vooral bekend om zijn daghap, die
nog steeds onder een tientje is. Vandaag kun je
kiezen uit pompoen-linzencurry met cashewnoten
Limburgse runderstoof en het huisgemaakte toetje
is Oreo-chocoladetaart. Het water loopt me in
de mond, maar ik betaal de tot nu toe redelijkste
rekening van € 7,25. Op naar het volgende terras!
Zonnig: + + +
Bediening: + +
Rustig koffieleuten: + +
Gezellig borrelen: + +
Prikkels: + +

BLOCK & BARRELS

We chillen nog even in het Noorderplantsoen waar
de handdoeken en picknickkleedjes hutje-mutje
liggen. Er wordt gitaar gespeeld, gezongen en bier
gedronken. We besluiten de Theeschenkerij in de
Prinsentuin nog een kans te geven, maar helaas,
alweer gesloten.
Met een übervrolijk ‘hoi’ worden we begroet in
het eeuwenoude pand in het Hoogstraatje dat
de Herestraat met de Gelkingestraat verbindt.
Een kruip-door-sluip-door-route brengt ons naar
de binnentuin waar het kwik is gestegen tot 29
graden in de schaduw. Bij het trapje naar boven
zien we een ruimte waar hammen en worsten
hangen te drogen. Block & Barrels is een tent van
bier en baarden en een walhalla voor vleeseters.
De roots van dit hippe restaurant liggen in Afrika,
de kok komt uit Zuid-Afrika en de eigenaars zijn
twee broers uit Botswana. In de binnentuin wordt
zomers de braai aangestoken, een Afrikaanse
barbecue. Bij ons biertje (Heineken van de tap,
€ 2,80) bestellen we een charcuterie platter of the
best cured sausages with cheese and pickles (€ 8,50).
De worsten worden naar eigen recept gemaakt
door de Marktslager. We proeven Amsterdamse
kaasworst, Indisch gekruide worst, groene-peper-fuet, pickles, olijven en de huisspecialiteit
Biltong, gedroogd rundvlees. Om dit hartige
lekkers weg te spoelen zet de vriendelijke kelner
een grote kan water met ijsblokjes op tafel (gratis).
Zonnig: + +
Bediening: + + +
Rustig koffieleuten: + Gezellig borrelen: + +
Prikkels: +

METAMORPHOSE

Omdat we weten dat studenten niet alleen een
biertje op een terras drinken, maar ook wel eens
een jointje roken, ploffen we voor een laatste bak
koffie neer op het terras van coffeeshop Metamorphose. Recht tegenover de faculteit Wijsbegeerte zit volgens kenners de gezelligste coffeeshop
van Groningen. Coffeeshops met een terras zijn
dun gezaaid in Stad. Alleen bij Taverne Oasis aan
de Meeuwerderweg kun je ook op het terras van
een rokertje genieten. We bestellen koffie (zwart
€ 1,90 en een au-laitje € 2,00) en voor Rina een
verse-muntthee (€ 1,90). ‘Voor een koffieshop
hebben we belachelijk veel soorten thee, wel
twintig, voor € 1,70’, aldus bardame Laura. ‘Tuurlijk met een koekje.’
We genieten van onze versnaperingen en van
voorbijgangers kijken in de Oude Boteringestraat.
Het is een komen en gaan van halers, luitjes die
alleen even naar binnen wippen voor een zakje
wiet of een stukje hasj. Anderen verlaten het pand
met een kant-en-klare joint. Van een jongen met
een hockeystick tot een dame op leeftijd in een
mantelpakje op pumps. En van oude tot jonge
hippies, met of zonder dreadlocks, baarden en
bakbrommers. Op het zesde en laatste terras van
deze test zijn we het er roerend over eens dat dit
the place to be is om mensen te kijken, één van
de leukste attracties van een terras! Zonnebril
op en niemand die het ziet. Ruziënde stelletjes,
jammerende kinderen, giechelende tieners en
hand-in-hand lopende senioren, we beloeren ze
ongegeneerd vanachter de zonnebrillen. Als ik me
ernstig afvraag waarom coffeeshops in de regel
geen terras hebben, grinnikt Rina: ‘Je wilt hier
toch niet worden gezien door je collega’s.’
Zonnig: + +
Bediening: + +
Rustig koffieleuten: + +
Gezellig borrelen: - Prikkels: + + +
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EIGEN
BAAS
Freek Niemeijer
Foto: Jasper Bolderdijk

Oud-student Rolf Mooibroek had
een belachelijk goed idee. Eén jaar
ondernemen verder heeft hij al
twintig man in dienst. Lekker bezig.

Rolf Mooibroek maakt en verhuurt photobooths.
Gewone fotokasten? Nee joh, verre van. Ken je
die scène uit The Matrix waarin Neo al die kogels
ontwijkt? Zulke 3d-foto’s kun je dus met Rolfs
creaties maken en hij is alweer met het volgende
nieuwe snufje bezig. We mogen langskomen,
tuurlijk.
Prima, maar de basis van dit zakenimperium blijkt
zich te bevinden in de outskirts van Groningen.
Ergens ver voorbij het voormalige Paradigm-pand
op het industrieterrein. Ondanks dat, een warm
welkom.
‘Hoi, koffie?’, vraagt de vlot geklede ondernemer.
In de ruimte staan enkele bureaus, wat stagiairs
die in koor een vrolijk hallo laten horen en een
voetbaltafel. Nice. Goed voor elkaar, Rolf.
‘Ja, mooi he?’

EEN LEGERTJE STUDENTEN

First things first: Fotodoos, vertel.
‘Dat begon allemaal met mijn eigen bruiloft.’
Een brede glimlach. ‘Daarvoor wilde ik een soort
vintage fotokast maken, waar gasten met leuke
attributen op de foto konden en direct een stripje
meekregen.’ Tegenwoordig zie je die wel vaker
staan, op feestjes, festivals, congressen en ga zo
maar door. Maar, legt Rolf uit, een paar jaar
geleden was dat nog redelijk nieuw.
‘Het aanbod was beperkt en best duur, dus
waarom zou ik ze niet zelf maken? Bovendien kon
ik alles eigenhandig programmeren, want ik heb
een opleiding Informatica gevolgd.’

De booth was een succes. ‘Die eerste had ik al snel
elk weekend verhuurd, vandaar mijn idee om er
nog meer te bouwen, inmiddels tientallen. Een
vintage-versie, een moderne en ga zo maar door.’
Allemaal voorzien van de nieuwste snufjes. Zo kun
je vooraf een custom fotostrip laten ontwikkelen
met eigen huisstijl, je foto’s direct laten uitprinten
én uploaden naar social media en je krijgt er direct
een held bijgeleverd die het ding bedient.
‘Nee, dat doe ik zeker niet zelf’, zegt Rolf hoofdschuddend. ‘Ik moet er niet aan denken.’ Een
harde lach. ‘Daar heb ik helemaal geen geduld
voor, joh.’ Rolf had in no time een legertje studenten om zich heen verzameld. Die gingen voor
hem op pad. ‘Die noemen we onze helden, omdat
ze lange dagen maken en zelfstandig moeten
werken met een glimlach. Al snel waren het er een
stuk of twintig.’
Rolf spert zijn ogen open alsof het over een zware
periode gaat.
‘Haha, dat was zeker even wennen, leidinggeven
aan zoveel medewerkers. Maar wel leuk, hoor. Al
drong m’n onderneming ook m’n huis binnen.
Alle kamers vol fotodozen en verkleedspullen.
Bovendien brachten de studenten de spullen ook
allemaal weer terug naar mijn huis, ook al waren
ze pas midden in de nacht klaar met werken op
locatie. Geen goed idee, vond ook mijn vrouw.’

TOEDELOE LOONDIENST

Inmiddels is er een hoop veranderd. De thuisbasis
werd een kantoor aan de Vismarkt, en dat is nu
alweer verruild voor een groter bedrijfspand op het
industrieterrein.
‘Momenteel werken we met een goed team voor
grote klanten zoals ING, KLM, ZIGGO/Vodafone, Nike en Rituals. Met hen en alle helden
maken we van Fotodoos een succes. Misschien
binnenkort zelfs kijken naar een uitbreiding in het
pand hiernaast’, zegt Rolf met zijn duim wijzend
naar links. Klinkt goed, meer ruimte voor toffe en
innovatieve projecten. Een must als je de concurrentie voor wilt blijven. ‘Je wilt natuurlijk altijd
het nieuwste kunnen aanbieden en wij verkopen
eigenlijk nooit nee.
‘Wij hebben de kennis en middelen om sowieso
elk concept te kunnen uitvoeren. Wil iemand
iets geks of nieuws, dan proberen we altijd een
totaalconcept neer te zetten. Zo’n opdracht
met een nieuw concept is dan direct een mooie
showcase die we natuurlijk vastleggen. Dat is dan

weer perfect marketingmateriaal en als we geluk
hebben, verdienen we onze investering meteen
terug.’
Zo gooit Rolf er continu slimmigheidjes uit, alsof
hij alles tot in de puntjes heeft uitgewerkt.
‘Haha, dat is niet zo, hoor. Sterker nog: ik heb
weinig op papier staan. Zelfs geen ondernemingsplan. Bijna alles wat ik doe, komt vanuit hier.’
Hij wijst naar z’n hoofd. Iets wat je vaker ziet bij
ondernemers, zo’n instinct. Waar dat bij Rolf
vandaan komt, weet hij niet precies, want het
ondernemen heeft hij niet van huis uit meegekregen. Wel is hem de niet-lullen-maar-poetsenmentaliteit er met de paplepel ingegoten. ‘Alle
klusjes thuis deden we gewoon zelf. Ongetwijfeld
is dat de basis voor het huidige succes. Maar
ook de Hanzehogeschool heeft daar een rol in
gespeeld, want daar heb geleerd kritisch en onderzoekend te denken.’
Die skills leidden na z’n afstuderen tot een moeizaam jaar in loondienst.
‘Dat botste gigantisch. Ik ging bij een bedrijf aan
de slag, maar zag allemaal dingen die ik anders
zou doen. Bovendien wilde ik me niet richten op
maar één taak binnen de onderneming. Dat is me
te saai.’
Daarom: toedeloe loondienst. ‘Mijn vrouw zei
het altijd al: jij zult nooit voor een baas kunnen
werken. En zo is het. Ik wil zelf kunnen bepalen
welke koers we varen.’
Dat betekent niet dat het altijd foutloos gaat.
‘Of ik weleens op m’n bek ben gegaan?’ Een harde
lach. ‘Jazeker! Zo heb ik ooit een retro-busje
omgebouwd tot Fotobooth. Supertof. In dat ding
reed ik heen en weer tussen het Noorden en de
Randstad, terwijl hij maximaal negentig kilometer
per uur reed en brandstof slurpte als een gek. De
wagen is onderweg gestrand en total-loss op een
ANWB-oplegger afgeleverd bij het event. Ik heb
veel respect voor de helden die dat event hebben
gedraaid.’

DOE ALLES MET PASSIE

Fouten maakt iedereen, dat is niet erg. Toch
kunnen tips van ervaren ondernemers wel helpen.
Als we Rolf een aantal gouden adviezen vragen,
hoeft hij niet lang na te denken. ‘Wanneer je iets
doet, doe het dan met passie!’, klapt hij er snel uit.
‘Maar’, waarschuwt hij, ‘ondernemen is zeker niet
voor iedereen weggelegd. Zonder doorzettingsvermogen en ijzeren zelfdiscipline kom je er niet.’
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VIRTUAL
REALITY
WORDT
WERKELIJKHEID
Luuk Steemers
Foto: Sjoerd Weiland
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De VR-bril en 360 graden-video’s
zijn uitstekend te gebruiken voor
het aankweken van empathie,
meent docent Sociaal Werk en
VR-pionier Isabell Drewes.

het koffiezetten weet hij de logische volgorde van
de stappen niet meer. De koffiekan stroomt over.
‘Dit vind ik al een enorm indringende scène’, zegt
Drewes. ‘Maar door de 360 graden-ervaring wordt
het nóg intenser. Je kunt er niet aan ontsnappen.’
Een ander filmpje is vanuit een laag standpunt
geschoten. Het toont hoe een jong kind ervaart
hoe z’n in een vechtscheiding verwikkelde ouders
met elkaar omgaan. Het kind ziet ze ruziën. ‘Jij
bent heel slecht bezig’, zegt de moeder. ‘En dat
vindt mijn advocaat ook!’
Ze laten het kind alles meemaken. ‘Ze behoeden
het kind niet voor hun emoties, zodat het kind in
een loyaliteitsconflict kan raken. De video toont
ook hoe het wél goed gaat. Dan zegt de vader bijvoorbeeld: “Leuk dat je volgende week met mama
op stap gaat.”’

ANGST VOOR FEESTEN OF BEESTEN

‘Zet de bril op en je ervaart hoe het is om gepest
te worden op school. Het feit dat je echt kunt
rondkijken en zelf bepaalt uit welke hoek je iets
wilt waarnemen, heeft een enorm effect. Je ziet wat
de klasgenoten achter je doen en degene die naast
je zit. En je ziet hoe de leraar en andere mensen
reageren. Dat is de kracht van 360 graden-video.’
Eind 2017 kregen docent Sociaal Werk en VR-pionier Isabell Drewes en haar collega Niek Delfgou
(links op de foto) toestemming om de mediatheek
van Vrendle in Leeuwarden te gebruiken voor het
onderwijs. ‘In de gezondheidszorg maakt men al
veel gebruik van Virtual Reality. Vrendle is het
platform waarop de zorgorganisaties hun kennis
en ervaringen met VR delen’, zegt Drewes. ‘Het
platform beheert een mediatheek met VR-video’s
over aandoeningen als anorexia of dementie.’

OVERSTROMENDE KOFFIEKAN

De meeste Vrendle-video’s die de opleiding Sociaal
Werk mag gebruiken zijn bestemd voor trainingen
waarin studenten kennis over psychische problematiek opdoen. ‘Het idee is dat ze meer empathie
krijgen en beter kunnen reageren op situaties en
gebeurtenissen. Ze kruipen als het ware in de huid
van hun cliënten.’
In een filmpje over een dementerende man zie je
hoe hij drie pakken melk in de koelkast wil zetten.
Maar helaas, daar staat al een hele voorraad. Hij
laat de pakken dan maar op het aanrecht staan. Bij

De filmpjes zijn niet alleen nuttig voor zorgverleners, maar ook voor andere mensen die met
cliënten te maken hebben, zoals de familieleden.
Ze kunnen de situaties in de video’s met elkaar
bespreken. Drewes laat een filmpje zien waarin
de vader met VR-bril op de bank zit, naast
z’n dochter met anorexia. Hij bekijkt een 360
graden-video alsof híj degene is met de eetstoornis.
Op een gegeven moment zet hij de bril af omdat
hij het niet meer trekt. Ineens dringt tot hem door
hoe zwaar zijn dochter het heeft.
De filmpjes kunnen ook onderdeel van een therapie zijn. ‘Dat geldt met name voor mensen met
fobieën, zoals pleinvrees en angst voor spinnen.
Zulke video’s gebruik je dan in exposure-therapie,
je stelt de patiënt bloot aan hetgene wat angst
oproept. Zo is er een filmpje over iemand met een
sociale-angststoornis die een klein verjaardagsfeestje binnenloopt en in allerlei situaties verzeild
raakt. Daarna volgt een groter feest met lastigere
situaties en uiteindelijk is er een massaal evenement met fikse sociale uitdagingen.’

SJINKIE EN DE DOLFIJNEN

Naast de trainings- en therapievideo’s zijn er
ook filmpjes voor de broodnodige ontspanning.
Video’s waarin je in heerlijk helder water zwemt
terwijl er vriendelijk glimlachende dolfijnen om je
heen zweven. Ook heerlijk is de verfrissende ervaring op de ijsbaan waarin je shorttracker Sjinkie
Knegt probeert bij te houden. ‘Ook die filmpjes
hebben uiteindelijk een therapeutisch effect. Ze
zorgen ervoor dat patiënten even hun verdriet,
zorgen of pijn vergeten.’
De overeenkomst tussen Sociaal Werk en Vrendle
duurt drie jaar. ‘Het gaat over de apparatuur, een
stevige gamecomputer, een HR-bril en de video’s
uit de Vrendle-mediatheek. Dat zijn er nog niet zo
heel veel, zo’n twintig filmpjes. Maar ik verwacht
dat dat aantal snel zal groeien.’
Drewes en Delfgou willen Virtual Reality graag
inbedden in de opleiding Sociaal Werk. ‘We
kijken op welke plek in het curriculum de video’s
de grootste meerwaarde hebben. Dat is best lastig
met maar één bril en klassen van dertig studenten.
Gelukkig gaan de technische ontwikkelingen
razendsnel.’ Zo komt er waarschijnlijk binnen

afzienbare tijd de mogelijkheid om verschillende
HR-brillen in serie te schakelen op één computer. ‘Het Stafbureau Informatisering van de
Hanzehogeschool dat ons project betaalt, houdt
de ontwikkelingen scherp in de gaten.’ Drewes
en Delfgou bekijken ook of de video’s kunnen
worden bekeken zónder VR-bril. ‘Dat kan hier op
Zernike, in de koepelzaal van de Rijksuniversiteit.
Wanneer we dat doen kunnen we ook onderzoeken of de ervaring van de 360 graden-video’s
mét VR-bril afwijkt van die zónder bril.’

FILMSCRIPTS

Studenten Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie zullen onderzoeken of er in het werkveld
behoefte bestaat aan Virtual Reality en waaruit
die behoefte bestaat. ‘Daarnaast gaan we zelf 360
graden-video’s maken. De studenten zijn nu druk
in de weer met de scripts voor de video’s voor en
over mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). Bij het maken van het script worden
ze ondersteund door mensen uit het beroepenveld
en door mensen van Vrendle. Als de scripts klaar
zijn, stuurt Vrendle cameramensen met 360
graden-camera’s die alles in beeld brengen.’
Eén groep studenten maakt een script voor een
360 graden-film vanuit het perspectief van iemand
met een LVB. Die film is bestemd voor familieleden, studenten Sociaal Werk en hulpverleners.
‘De jongen met een LVB verslaapt zich en raakt
daardoor in paniek en voelt zich overvraagd.
Ook zul je in de film zien hoe mensen met een
LVB allerlei soorten begeleiding ervaren. Wat ze
vervelend vinden en wat niet en welke benadering
hen steun geeft.’
Een andere groep studenten houdt zich bezig met
beroepskeuze voor de jongeren in het voortgezet
speciaal onderwijs. ‘Ze brengen sectoren in beeld
waarin mensen met een Licht Verstandelijke
Beperking vaak terecht komen, zoals gesubsidieerd
werk en dagbesteding in de techniek, productie,
zorg en de groenvoorziening. Op die manier
krijgen deze leerlingen een beter beeld van wat er
bij het werk allemaal komt kijken.’
Studenten zijn volgens Drewes positief. ‘Ze willen
zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen,
en dit lijkt een uitstekend middel. De studenten
zeggen dat ze worden meegesleept door de situaties
in de video’s. Ze zitten er helemaal in en voelen
zich de persoon die centraal staat. Natuurlijk is het
daarnaast ook heel aantrekkelijk voor de studenten
om betrokken te zijn bij deze nieuwste technologische ontwikkelingen binnen hun vakgebied.’

De samenwerking tussen Sociaal Werk en
Vrendle wordt mogelijk gemaakt door het
project Activerend Onderwijs en Studiesucces
van het Stafbureau Informatisering. Dit project
stimuleert het gebruik van activerende onderwijsmethoden via blended learning.
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OP WEG NAAR
DE DOME
Freek Niemeijer
Foto: Jasper Bolderdijk
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Royaliteit is het eerste album van
de driekoppige Groningse boyband
Punani Collective. Dat betekent
zo ongeveer kutjescollectief.
Opvallende naam, opvallende
jongens en opvallende muziek.

kunde één kopje koffie later. ‘Die wegen, joh’,
zucht hij. ‘Die zijn veel te smal voor al dat verkeer.’
Of je auto is te groot, Rishi, maar ga lekker zitten.

MET M’N OMA AAN DE SOS

De Groningse band Punani Collective bracht rond
kerst 2016 een hitje uit: Kerst. Een rete-aanstekelijk nummer (zoek maar op) met onder andere de
legendarische woorden: Want je weet het is Kerst
dus we gaan los, met m’n opa en m’n oma aan de sos.
‘Jongens, hoe serieus moeten we jullie nemen?’
‘Nou, je betrapt ons wel op een hoop onzin, maar
het is wel serieus bedoeld’, zegt Rishi.
‘Kijk, de vibe die we neerzetten is grappig’, vult
partner in crime Sander aan. ‘Losjes. Maar het
werk dat we er insteken, is natuurlijk wel serieus.
Rishi deed tot voor kort gewoon conservatorium
en ook Goya, die er nu niet bij is, is ongelooflijk
muzikaal.’
Sander heeft gelijk. Wie de nummers checkt,
hoort lekker ontspannen werk, maar het klopt
allemaal wel. Eigenlijk urban meets studentikoos à
la De Jeugd van Tegenwoordig.
‘Ik luister dat bijna niet, maar Sander wel.’
‘Best veel ook’, zegt Sander.
En die invloed is goed te horen, zoals in de
allereerste track van de boys: Lijntje Speed. Een
nummer dat uit het leven gegrepen is, blijkt als
de twee over het ontstaan van Punani Collective
vertellen. Het drietal kent elkaar al vanaf de
middelbare school, maar het collectief ontsproot
pas veel later.

MIJN MATRAS

‘Haha, ja. Punani is straattaal voor het vrouwelijk
geslachtsdeel’, zegt Sander, producer en beatmaker
van Punani Collective . ‘We zijn met drie gasten,
dus geen enkele punani. Maar het bekt wel lekker
en het houdt je bezig.’
Zanger-rapper Rishi heeft laten weten dat-ie wat
later komt. ‘Die staat vast in het verkeer. Terwijl
hij hier gewoon in de stad woont.’ Sander schudt
z’n hoofd. Gelukkig arriveert de student Bedrijfs-

‘Dat was op een feestje’, begint de goedlachse
zanger. ‘Een vriend van ons ging in Florida
studeren en Sander en ik waren op het afscheidsfeestje.’ Sander: ‘In een hoek stond zo’n midi-keyboardje. Daar pingelde ik een beetje op, terwijl
Rishi ondertussen begon te freestylen over zo’n
dude die de hele tijd om speed stond te zeuren. De
rest is geschiedenis.’
Een korte geschiedenis nog, want pas twee jaar
geleden bracht het kutjescollectief een aantal losse
nummers uit, zoals Mijn Matras. Of die kersthit
met de uiterst originele titel Kerst. Een jaar na
oprichting volgden een paar maanden radiostilte.
‘We doen allemaal twee bachelors tegelijk, joh.
Superdruk dus’, legt Rishi uit. ‘Maar daar komt nu
verandering in.’ De twee kijken elkaar aan.
‘Ik stop met m’n studie en ga Academie voor Popcultuur doen’, grijnst Sander. ‘Zo kan ik mij 24/7
op de muziek storten. En Rishi heeft bijna zijn P
Bedrijfskunde in de pocket, dus die heeft straks
ook wat meer tijd.’

DAMES TELLEN

En meer tijd kunnen de heren wel gebruiken.
Het eerste album Royaliteit is nét uit en wie weet
waartoe dat leidt. De nummers zijn dik geproduceerd en voelen als een eenheid. Alsof Punani
Collective volwassen(er) wordt. De release-party in

Simplon was in ieder geval heel tof en kan zomaar
zorgen voor een volle agenda.
‘Dat hoop ik wel’, zegt Rishi. ‘Kijk, je kunt jezelf
wel een hele hoop schouderklopjes geven… en dat
doen we ook wel, hoor… maar anderen moeten
het ook goed vinden.’
Sander knikt. ‘We hebben al heel wat trouwe
fans die ook echt enthousiast zijn als er weer wat
nieuws uitkomt. Dat is sowieso wel vet.’
Leuk en aardig, maar hoe rock en roll is het nou
om in een boyband te zitten? Levert het nog wat
vrouwelijke aandacht op?
‘We hebben nog maar één echt optreden gehad, bij
AEGIR’, vertelt de knoppendraaier.
‘Daar kwamen toen wel wat dames voorbij
dansen.’
Rishi blaast lucht uit zijn wangen, gevolgd door
een lange: ‘Zooooooooo’. Dat moeten mooie
meiden geweest zijn. ‘Maar echt drie dames mee
naar huis nemen? Nee.’ Sander kijkt enigszins
teleurgesteld.
‘Bij twee houdt het op zeker?’
‘Ook niet’, lacht Rishi. ‘Maar dat komt nog wel, joh.’

SPIEGELS OP TAFEL

Tot zover de seks. Wie de tracks van Punani
Collective checkt, komt ook een hoop drugs tegen.
Lijntje hier, pilletje daar. Opschepperij of gewoon
onderdeel van het leven waar ze middenin zitten?
‘Voor mij is het groene thee en vroeg naar bed’,
zegt Rishi met een veuls te braaf hoofd.
‘Dat is meer iets van Goya en mij’, zegt Sander.
‘En eigenlijk gewoon onderdeel van het studentenleven van nu. Als ik een feestje geef, zit ongeveer
de helft te snuiven. Daarom leg ik van tevoren de
spiegels al op tafel en denk ik: doe lekker je ding,
weet je.’
Rishi neemt een slok van zijn koffie en knikt.
‘Maar we zijn niet zoals The Weeknd die rapt over
hoe hij helemaal fucked up aan de coke zit.’
Sander: ‘Nee, dat staat gepland voor het derde
album.’

DRAKE ZINGT, WIJ OOK

Over bekende rappers gesproken: jullie vergelijken
Punani Collective ook met Drake. Hoezo?
‘Nou, het nummer Mijn Matras, bijvoorbeeld. Dat
heeft net zo’n breakdown als Hold On, We’re going
Home van Drake. En echt zo’n… hoe noem je dat,
Rishi?’ Sander kijkt vragend. ‘Ja, echt zo’n pulse en
dan gesidechained, zeg maar. En beide nummers
hebben zo’n mantra erin.’
Het blijft even stil. Deze reactie was veel serieuzer
dan verwacht.
‘Haha, wat dacht jij dan, Drake zingt en wij ook?’,
grapt Rishi.
Het is duidelijk dat Punani Collective staat voor
een hele hoop lol, maar ondertussen zijn het wel
serieuze en getalenteerde muzikanten. Die komen
er wel. Eerst Groningen veroveren, dan de rest van
Nederland. Volgende halte?
‘Ziggodooooooooooome’, roepen ze luidkeels.
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WAAROM MELVIN
ERMEE KAPTE
Boudewijn Otten

Melvin bedoelde het niet kwaad.
Oké, hij was gestopt met de
opleiding hbo-ict aan de Hanze,
en ja, hij was teleurgesteld, maar
juist omdat hij van de Hanze
méér had verwacht. Het werd een
kleine rel.

Het was een tweet waaraan je zo zou voorbijgaan:
een fotootje van een programmeercode met daaronder de tekst This is why I left @hanze university.
Maar het bericht dat Melvin Lammerts (24) op
23 april rondtwitterde werd landelijk nieuws. ‘Dat
is het positieve van dit alles’, zegt de geboren en
getogen Groninger, ‘alle aandacht voor computer
security is meegenomen.’ Melvin was helemaal
niet uit op het gedoe, de telefoontjes, de aandacht
en de pers. ‘Het gaat me om de zaak, die neem ik
serieus. Dat heel veel studenten, uit het hele land,
m’n zorgen delen, dát is belangrijk.’
In het gezellige kantoor van ITsec Security Services
aan de Sylviusstraat legt Melvin het graag nog een
keer uit. ‘Laat ik eerst zeggen dat de ict-opleiding
van de Hanze niet slecht is. Ze besteden aandacht
aan computer security, dat is al heel wat en het is
meer dan menig andere opleiding.’
Maar…
‘Te weinig. Eerstejaars krijgen nog steeds
opdrachten waarbij ze zelf een site moeten bouwen
en ervoor moeten zorgen dat-ie werkt. Of die site
veilig is, wordt niet getoetst. Kijk, programmeren
is echt niet makkelijk. Wie helemaal zelf een site
bouwt, maakt fouten in de programmeercodes
waardoor er lekken ontstaat. Die lekken kun je
dichten. Spotfixing, noem je dat, je plakt pleisters
op de zwakke plekken. Maar een zwakke plek
blijft een zwakke plek. Het analyseren van die
codes is m’n dagelijks werk. Achter sommige sites
zitten zoveel kwetsbaarheden en lekken in de codes
dat het gewoon niet verstandig is om de gaten te
dichten. Je kunt plakkers op een oude fietsband
blíjven plakken, maar op een gegeven moment is
het verstandiger om een nieuwe band te kopen.
Tegenwoordig schrijft geen enkel solide bedrijf
de programmeercodes van a tot z zelf. Webontwikkelaars maken gebruik van de principes voor
veilig programmeren, en kant-en-klare frameworks
helpen daar enorm bij. Die had ik dus ook op de
opleiding verwacht, maar helaas.’
Maar studenten leren toch van fouten maken?
‘Wees gerust, als je frameworks gebruikt, is er
nog genoeg ruimte voor fouten. De vraag is wat je
startpunt is. Bij een timmer-opleiding leer je eerst
de vuistregels voordat je een schuurtje in elkaar
mag zetten. Als je iemand wilt leren om een sollicitatiebrief te schrijven, geef je hem eerst een idee
van hoe zo’n brief eruit moet zien: wat moet er wél
in staan en wat níet. Dat is het kader, het houvast.
Oké, in de ict geldt: wie een solide, veilige website
wil maken, gebruikt frameworks.’
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Maar geen enkele opleiding doet dat?
‘Veiligheid heeft nog steeds niet de hoogste
prioriteit. Terwijl er zoveel van afhangt, onveilige
websites kunnen hele samenlevingen ontwrichten.
Iedereen die in de ICT-sector werkt moet daar bij
alles wat hij doet volledig van doordrongen zijn.
Dus ook het onderwijs.’
Reactie Robin van den Berg, directeur IT
Academy Noord-Nederland
Anders dan Melvin hebben veel eerstejaars
nog geen programmeerervaring. Daarom
vinden we het van belang dat de opleiding
HBO-ICT eerst aandacht besteedt aan de
fundamenten van het programmeren en de
verschillende programmeertalen. Frameworks, secure programming, privacy by design
en andere onderwerpen voor gevorderden
komen later aan de orde.
De IT Academy Noord-Nederland (onderdeel van de Hanzehogeschool) biedt verschillende security-opleidingen aan die met
experts uit het bedrijfsleven zijn ontwikkeld.
Momenteel werken we aan een Leergang
Secure Programming, waar ITsec (Melvins
werkgever) nauw bij betrokken is. Melvin
is één van de mensen aan wie de opstellers
van de leergang input zullen vragen. De
opleiding is bedoeld voor IT-professionals
uit Noord-Nederland, maar staat ook open
voor docenten en deeltijd-docenten van de
Hanzehogeschool.
(Dit is een samenvatting van de volledige
reactie die op www.hanzemag.nl staat.)
Wie is Melvin Lammerts?
Melvin Lammerts (24) begon op z’n
zeventiende aan de opleiding Technische
Informatica aan de Hanzehogeschool.
Na zijn derdejaars stage bij ITsec Security
Services bleef hij bij het bedrijf werken als
adviseur en ethisch hacker (iemand die in
opdracht van bedrijven en instellingen de
veiligheid van de ICT-voorzieningen test).
Zijn opleiding maakte hij niet af. In 2017
begon hij opnieuw met een opleiding aan
de Hanze, hbo-ict dit keer. Nu hij daarmee
is gestopt, heeft hij z’n zinnen gezet op dé
hackersbrevetten: CEH (Certified Ethical
Hacker) en CISSP (Certified Information
Systems Security Professional).

LOCO
Luuk Steemers

JILDOU JAARSMA (21)
DERDEJAARS MWD
IS MOTORRIJDER

‘Mijn Kawasaki ZXR400 is al wat op leeftijd, maar er zit
nog veel pit in. Mijn vader heeft hem voor me gekocht,
nog voordat ik mijn rijbewijs haalde in september. Motorrijden geeft me een gevoel van vrijheid. Lekker bochten
rijden op landweggetjes is chill. Dan moet je echt aan het
werk. Het is niet zonder gevaar, je moet zorgen dat je preventief rijdt en goed anticipeert. De TT in Assen vind ik
prachtig. Maar het mannencultuurtje van de Nacht, veel
zuipen en branie, vind ik niks. Een vrouw die motorrijdt,
dat is pas stoer, en taboedoorbrekend.’

TEO VERSUS STUDIESTRESS

VLEES
Teodor Lazarov

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

vlees mag zetten. Eén hap. Heerlijk. Tweede hap,
lekker hoor. Na vier happen neemt het enthousiasme af en wordt het wegwerken van de ribeye
bijna werk.
Met een beetje tegenzin kijk ik naar het kippenvlees. Gaat me dit lukken? Mijn maag geeft aan
dat er weinig ruimte is, maar mijn calorieënteller
zegt dat er echt nog wat in moet. De helft van de
kip, zo spreek ik met mezelf af. Ook dat is keihard
werken, maar het lukt. Ik bereid me voor op een
inkakmoment van een uur en bedenk alvast wat ik
in die tijd kan doen.

DIP OF GEEN DIP?

Sinds december 2017 is er een nieuwe trend
rijzende op de online voedingsfora: het Carnivoren
Dieet. Vurige debatten laaien op. Sinds chirurg
Shawn Baker te gast was in de podcast van Joe
Rogan staan vleeseters en vegans rijnlecht tegenover elkaar.

Potje koffie staat te pruttelen en Netflix is
aangeslingerd. Kom maar door met die afterdinnerdip! Ik verwacht elk moment in coma weg te
vallen, maar er gebeurt niets. De ergste dip lijkt al
geweest. Netflix uit, laptop open en toch nog maar
even wat werk verrichten. Het gaat als een tierelier.
Tegen middernacht duik ik mijn bed in om zes
uur later vol energie wakker te worden. Dit is me
werkelijk echt zelden overkomen. In gedachten
wuif ik het weg als toeval, sta op, drink een bak
met koffie en begin aan mijn dag.

Dokter Baker (beter bekend als @ShawnBaker1967 op Instagram) zet de wereld op z’n kop
met de bewering dat mensen geboren carnivoren
zijn. Leuk dat we alles kunnen eten, maar uiteindelijk werkt ons lichaam het best op vetten en proteïne. Volgens de vegan community is dat waanzin.
Vlees is volgespoten met hormonen, dieren leven
in gruwelijke omstandigheden en we kunnen alle
voedingsstoffen uit planten halen.
Met zo veel tegenstrijdige geluiden is er maar
één ding dat ik kan doen: de proef op de som
nemen. In het verleden heb ik geprobeerd om een
week lang vegan te eten. Dat viel me zwaar op de
maag aangezien ik alleen maar aan eten dacht.
De gerechten waren heerlijk, maar iedere tweede
uur moest ik weer iets in mijn mond steken. Nu
mijn vriendin voor tien dagen is gaan hiken in
Schotland zie ik mijn kans schoon om het andere
uiterste te proberen.

AFKICKVERSCHIJNSELEN

Gedurende de ochtend bekruipt me een aanhoudende hoofdpijn. Niet heel heftig, maar rustig
zoemend op de achtergrond. In het begin let ik
er niet al te veel op, maar wanneer er een lichte
misselijkheid opkomt, kan ik er niet meer omheen.
Wat is hier gaande? Heb ik salmonella opgelopen?’
Kort onderzoekje op de symptomen in combinatie
met het woord vlees levert niets op. Maar wanneer
ik carnivore diet intik, wordt het duidelijk: het
zijn afkickverschijnselen van snelle koolhydraten.
Wat?! Yup, dat is suiker. Het voelt goed om te
weten wat het is, maar de klachten duren ongeveer
drie dagen. Het voelt als een extreme brakte na
een avondje laf borrelen.

TIEN DAGEN ALLEEN MAAR VLEES

Wat eet je wanneer je maaltijd uit enkel en alleen
vlees bestaat? Het eerste wat in me opkomt is
biefstuk. Uit gewenning loop ik de eerste de beste
Albert Heijn binnen. Het valt gelijk op: biefstuk,
ribeye, kip, het is allemaal best duur. Hoe ga ik in
hemelsnaam deze manier van eten tien dagen lang
volhouden? Eerst maar eens beginnen met een
pakje kippendijen.
Op het moment dat ik de supermarkt verlaat,
zie ik aan de overkant van de straat een slagerij.
Eureka! Dat moet goedkoper zijn. En dat is het
ook. Ik koop een pak met twee ribeyes en keer
huiswaarts. Driehonderd gram kip en tweehonderd koe. Dat moet wel genoeg zijn om me de
avond door te helpen, toch?

PROTEÏNE VULT
Ik begin met één ribeye. Terwijl die lekker ligt te
bakken, maak ik het kippenvlees klaar voor de
tweede ronde. Beetje zout, beetje peper en that’s it.
De geur van de steak doet me kwijlen. Ik kan bijna
niet wachten tot ik m’n tanden in het dampende
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ENERGIE

Fast forward naar de ochtend van dag tien van m’n
Carnivoor Dieet. Ik word standaard zes uur nadat
ik in slaap ben gevallen wakker, al negen dagen
lang. Eenmaal uit bed voel ik me fit en scherp. Ik
spat uit elkaar van energie. Na de eerste drie helse
dagen van afkicken van suiker is alles een stuk
makkelijker.
Ik eet een ribeye als lunch, neem lamsworstjes en
biefstuk als avondeten en denk voor de rest van
de dag alleen maar aan de doelen die ik op mijn
to-do-lijstje heb staan. Bovendien ben ik ook nog
eens drie kilo afgevallen.

MILIEU

Foto: Pepijn van den Broeke

Dit kan toch nooit goed zijn? Voor de wereld niet
nee. Voor mijn psyche zeker wel! Dit dieet onderhouden is natuurlijk wel asociaal voor het milieu,
daarom besluit ik weer groenten te gaan eten. Niet
te veel, maar genoeg om aan één biefstuk per dag
genoeg te hebben om mijn edge te bewaren.

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 ben aankomende zomer (hopelijk) afgestudeerd.
Aan de ene kant ben ik hartstikke blij als die scriptie
eindelijk af is, aan de andere kant zie ik als een berg op
tegen het leven dat daarna begint. Ik ben bang om een
baan te zoeken en mijn veilige studentenleven achter
me te laten. Veel van mijn vriendinnen hebben al
serieus werk en wonen zelfs al samen! Een oud-huisgenoot heeft zelfs al een koophuis! Van het idee alleen al
word ik benauwd. Wat moet ik? Ik ben geen reislustig
type dat na school een jaartje gaat reizen. Ook dat vind
ik eng én ik heb er ook het geld niet voor. Lieve Loes,
help! Wat moet ik met mijn leven na de Hanze?
		Groetjes, Monique
Lieve Monique,
Ik zie eigenlijk maar één oplossing: doorstuderen.
Heb je overwogen om na je bachelor een master te
doen? Als je een master wilt doen aan een universiteit ben je al gauw een jaar of twee onder de pannen.
Bij een master aan de Hanzehogeschool heb je geen
schakeljaar, dus kun je direct doorstromen en ben
je na ongeveer een jaar klaar. In beide gevallen kun
je in je studentenhuis blijven plakken, koffie leuten
in de UB en gasten versieren in de Drie. Misschien
ben je daarna klaar voor het serieuze werk: werken,
kinderen baren en een huis kopen. Misschien is
het tijd om uit je comfortzone te komen en het
studentenleven gedag te zeggen. Waar ben je bang
voor? Jij bent degene die de slingers ophangt. Waar
dan ook. Je hoeft niet direct een doorzonwoning
in Winsum te kopen en vijf dagen full-time op een
suffe werkplek weg te kwijnen. Wees niet bang voor
het leven, Monique! Als je vier jaar Hanze hebt
overleefd, red je het overal. Fijne zomer!

Lieve Loes,
Eén van mijn huisgenoten is van de ene op de andere
dag veranderd van een feestbeest in een gezondheidsfreak. Na een eczeemaanval denkt ze dat ze een
glutenallergie heeft en nu wordt ze al panisch als ze een
pistoletje ziet. Een keer in de maand gingen we altijd
naar de Mexicaan shotjes drinken en taco’s eten, maar
ze wil niet meer mee en verwacht van ons dat we naar
een ander restaurant gaan. Ze is nog eens niet bij de
dokter geweest! Hoe maken we haar duidelijk dat ze
misschien een aanval van aanstelleritus heeft?
			Rosalinde

Lieve Rosalinde,
Laatst liep ik met een goede vriendin langs Bakker
Bart. Ze trok haar neus op en walgde: ‘Alleen van de
geur al schiet mijn insuline de pan uit.’ Naar mijn
weten heeft ze geen diabetes of een allergie voor
vers brood. Daarna viel ik in slaap bij het verhaal
dat haar ‘broodbuik’ is verdwenen nadat ze stopte
met het eten van gluten. Een andere vriendin smeert
kokosvet op mijn brood als ik daar tussen de middag
in een kadetje hap. Omdat boter slecht voor je is
vanwege de harde vetten. Kortom, voedingshypes
kunnen aanstelleritus veroorzaken. De huisarts kan
met een simpele bloedtest vaststellen of er antistoffen
tegen gluten in haar bloed zitten. Is dat het geval,
dan is de kans op coeliakie groot. Het is dan wel van
belang dat ze voorafgaand aan de bloedtest gluten
blijft eten! Liefst zes weken lang gewoon glutenbevattende taco’s die ze mag wegspoelen met een shotje.
Fijne vakantie!
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Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
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BRUSSELS LOF

KULT

From the outside it seems tiny and cosy, with
many seats on the sidewalk, but when you enter
you discover a room downstairs with many more
tables. The atmosphere inside is peculiar, with
dimmed lighting, candles and tables and walls
painted pink and green. The menu was written
on a blackboard but you could also read it from a
plastic-coated paper. The guy who waited on me
was really attentive all the time, making sure that
everything was to my taste. I took a fresh beer and
a large salad with goat cheese croquettes, blueberry
and coriander dressing. This meal was a sight for
sore eyes: so many fruits and colours. The walnuts
were crunchy and the croquettes were hot and
tasty. I asked for a dessert and the owner suggested
a chocolate vegan fudge, which was delightful. His
kindness peaked when he offered another piece of
fudge to my friend who was literally begging me
to share it.

Quality: super fresh, colourful dishes, tasty
vegetable and sweet fruits. The chocolate fudge
was perfect for chocoholics. Kult is proud to be
the winner of the 2010 Sustainability competition
and all the meat and many of the products are
organic, the fish is sustainable catch only and is
provided with an MSC mark. The tableware is
second-hand. 10/10
Vega items: there are many possibilities for
vegetarian or vegan customers. 9/10
Price: the prices are quite standard. Thinking
about the price performance I guess this place
could be one of my favourites. 10/10
Location and Interior: pretty colourful, maybe a
bit odd with its 80s style but still nice. I liked the
friendliness and warm welcome of the owner and
the place itself. 9/10
Info: cafekult.nl
Address: Steentilstraat 36-1

6int

Are you looking for something special, maybe for
a date? Brussels Lof is the perfect place. Perfectly
located in the city centre, when you enter you
notice the elegance and the attention to details
with classical music in the background and a
candle lit on every table. The chef was waiting for
me and he showed me to my table. This is not the
kind of place where I am used to going for dinner.
So at first, I felt a bit awkward. However, I was
very impressed by the refinement and the attention
to fine details of the restaurant and soon I started
enjoying everything. The menu was in Dutch so
the waitress offered to give me some explanation.
I ordered gnocchi with asparagus, spinach, slices
of truffle and tomato, with a creamy cheese sauce,
accompanied by a glass of Chardonnay. While
waiting they brought me and my date a starter
on the house which consisted of a sliced baguette
with butter and diced tomatoes and a spiced small
salad with lettuce, carrots, tomatoes and onions.
As a dessert I had a chocolate mousse with some
cream aside and a coffee liquor.

Quality: my main course did not meet my expectations, I guess I imagined something more similar
to the Italian gnocchi and I found it a bit bland.
Despite that, everything was great. 9/10
Vega items: everything on the menu is based on
fish or vegetarian ingredients. 10/10
Price: the place is a refined restaurant so I was
expecting higher prices. For a starter they charge
approximately €11 and main courses are around
€20, while desserts cost about €7. Not a cheap
place but on the whole I was fairly happy with my
dinner. 8/10
Location and Interior: gorgeously adorned, the
atmosphere was sensational. 10/10
Info: brusselslof.com
Address: Akerkstraat 24

DE HERBIVOOR

This bio vegan salad bar is located in one of the
busiest street of Groningen. Zuiderdiep in fact,
is full of restaurants, cafes, coffee shops and you
can also find the cinema Pathé here, as well as
Minerva Art Academy at the end of the street. De
Herbivoor is completely vegan and as you enter
you can sense a nice atmosphere. The tables are
all in a row on the right side of the room while
the counter is on the left. There aren’t many seats:
approximately seven tables inside and two outside.
The waitress gave me an English menu. I tried the
carrot juice, a small soup as a starter and a spelt
falafel wrap with salad as a main dish.

Quality: Everything tasted very fresh, but it
lacked salt and spices. 8/10
Vega items: everything vegan! 10/10
Price: I found it a little bit expensive for what was
served. Everything was good, but quite simple.
8/10
Location and interior: easily reachable, it’s tiny
but enjoyable at the same time because it’s not
chaotic. 9/10
Info: deherbivoor.nl
Address: Gedempte Zuiderdiep 59

LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

COLLINS OGUNSUYI (23)
FIRST-YEAR STUDENT
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT
NIGERIA,
190 MILLION PEOPLE,
22.2 TIMES THE SIZE OF
THE NETHERLANDS

‘The Germans I meet in Groningen are usually
quite surprised when I talk to them in their own
language. Yes, I speak German because I’ve lived
in Oldenburg since I was thirteen. I was brought
up with English, though, the official language of
Nigeria. I also speak a bit of the Edo language of
the Benin city district.

‘Oldenburg was a once-in-a-lifetime opportunity
for a family reunion. My father was always
travelling all over the world. He had settled in
Germany, my mother came to join him and my
sister was born there. So my younger brother and
I also moved to Germany. Being with my family
was the main reason, obviously, but I was also very
curious about Europe and I felt alone in Nigeria
without my parents.
‘Groningen is a vibrant city with lots of young
folks creating a great ambiance. It really gives me
joy to be part of that. But I keep missing Africa.
Always. I feel like a traveller, Germany was a
bus stop on my way back to Africa. I do miss my
relatives in Nigeria and the culture there, family
life in particular. Nigerians eat from one bowl,
a symbol of unity. In Africa the group is more
important than the individual. After ten years in
Europe, I have come to feel that both are equally
important.
‘Another reason to return to Africa is the growing
economy. I think there are lots of opportunities.
Maybe I can do an internship in Nigeria, or
maybe I can work for a couple of years in Europe
after my bachelor. Hopefully I’ll find a job with
a connection to Africa. We’ll see. My motto is:
never give up. Life is a mission. You’ll have to keep
focusing on your main goal.
‘To come to Holland to study was not my first
choice. I’d rather gone to London, but that was
too expensive. I do prefer Holland to Germany,
though. People are more friendly and open. In
Germany everything is strict and punctual. People
need a reason to talk to someone. Everything is in
business mode.
‘I like the idea of working in teams at IBS.
Teamwork can be very inspiring and motivating,
but maybe the teams should be more carefully
selected. I have to do a team project again next
year because some of the group members worked
inefficiently.’

7int

KATTENCAFÉ POESLIEF

FEEL GOOD

This cosy place is located near the Academy
Building of the University of Groningen, in the
Oude Kijk in ’t Jatstraat, a weirdly named street
full of cafes as well as shops. As soon as you get in,
you can see many plants that decorate the interior,
a big wooden table at the centre of the room and
comfortable seats at its sides. They also have a
good taste in music which is always pleasing while
eating. The waitresses are very smiley and nice,
and as I sat down, one of them showed me the
English menu so that I could understand what
I was going to order without asking too many
questions. I had a Feel Good Burger, a quinoa
burger and vegetables with an addition of creamy
goat cheese, served with crispy vegetable crisps.
To drink, I took a bloody berry (you probably
can guess what it is by the name). It took a little
bit longer than I expected to receive both drink
and meal but they were yummy! The crisps were
crunchy and tasted a little bit sweet and the burger
was huge and tasty. Besides, every juice sip was a
refill of health.

Quality: everything tasted super good. The
vegetables as well as the fruits used for my juice
were certainly fresh and savoury. 10/10
Vega items: What can I say? Every item on the
menu is vegetarian or vegan, so nothing else to
add. 10/10
Price: the price for a meal is approximately 15€, so
not bad at all. What I found a bit expensive at first
were the juices and smoothies. But as soon as I
received my smoothie, I realized the price was fair
enough because it was a big glass and at the end of
the meal I was totally full and didn’t need to drink
more. 9/10
Location and interior: in the city centre, near
the Academy Building. The interior is enjoyable
with many plants and flowers. it’s like eating in an
inside garden. 10/10
Info: feelgoodgroningen.nl
Address: Oude Kijk in ’t Jatstraat 29

4int

HET BAKKERSCAFÉ

Het Bakkerscafé is a popular cafeteria located in
the city centre. You can go there for a break to
have a coffee and a piece of cake or for having a
healthy lunch. The great idea of this place is that
you can eat as much bread as you want, you just
need to get up and go to the corner where there is
a cutting board and many varieties of super fresh
and soft bread. You cut all the bread you want, put
it in a basket and bring it to your table. There are
two rooms and plenty of seats. To drink I ordered
a kiwi and orange juice and as my vegetarian
choice a geroosterde vega mix which consists of
roasted eggplant, zucchini, peppers and tomato
with soft cream cheese and balsamic vinegar. I
really appreciated that the menu was translated
in English so that foreign customers could
understand everything. From my point of view
the quantity of the food was a bit too little, but it
tasted really good.

Quality: everything was super fresh and tasty.
10/10
Vega items: I checked the menu for vegetarian
stuff and found at least four different dishes.
Pretty good! 8/10
Price: Notwithstanding the fact that my meal was
not so plentiful, the price is fair enough. 9/10
Location and interior: The cafeteria is located
in the city centre, so it is easy to reach. There are
many seats but it gets full pretty easily, especially
on weekends. There is only one bread cutting
corner, which is quite small so you probably have
to be in line for a few minutes before having your
own basket of bread. However, there is always
fresh bread and as soon as any variety finishes they
replace it quickly. 9/10.
Info: hetbakkerscafe.nl
Address: Zwanestraat 26

This super cat-friendly café is just outside the
popular area of the city centre. As you enter you
will find a shop for cat addicts with sweaters,
bags, socks and many other things. In this area
there is also a tiny kitchen where food and drinks
are prepared before being brought into the other
room were costumers have a sit and can cuddle
and play with seven cute cats. The room is nice
with comfortable seats and six tables. Obviously,
there is limited seating in order not to annoy and
stress the cats so if you want to be sure to have a
seat there, you can easily make an appointment on
their website or make a call. For lunch I had hot
toast with goat cheese, arugula, honey and walnuts
combined with natural chips and an elderflower
fresh drink. I also had a piece of lime cake. The
waiter told me that he made it in the morning so
I couldn’t refuse. Oh, it was super good. I really
enjoyed looking at the cats playing and sleeping.
It’s important to follow some basic rules, especially
with food and behaviour so both costumers and
cats can enjoy each other’s company.

Quality: the toast was not special and the chips
didn’t convince me but the drink and the cake
were great. 8/10
Vega items: everything is vegetarian or vegan.
10/10
Price: At the bottom of the menu you will find
that prices may be a little higher than usual
because they have to make expenses for keeping
the cats. However, prices are fair and from my
experience even a little bit lower than in other
places. 10/10
Location and interior: as you enter the main
entrance you find a little cat souvenir shop where
you can also hang your coats. This room works
like a barrier to prevent cats from escaping to
the street. The second room is the cats’ house
and there you are their guest. There are enough
seats for families, groups and couples. You’ll find
cats’ cushions, a tunnel, a scratching post and as
many toys as the cats can handle. Stairs bring you
to another floor which is accessible only to staff
members and cats. The furniture is nineties style:
simple and functional. 9/10
Info: kattencafepoeslief.nl
Address: Nieuweweg 14

PERNIKKEL

ANAT

This vegan lunchroom and cafeteria is located
in a lovely place. You’ll find find it at the corner
of Oranjesingel and Kerklaan close to Noorderplantsoen, one of the main parks in Groningen.
There are some small tables outside where you can
enjoy food and drinks while watching the park on
sunny days. You also have a wonderful view from
the inside, thanks to the big windows both on the
ground floor as well as on the first floor. I ordered
a red smoothie with red fruit, banana, oat milk
and a Combi, which is a combination of all home
favourite choices (salad, soup, slice of bread with
fresh vegetable). The smoothie was truly flavoursome and creamy. My meal was inviting and
turned out to be fresh and tasty and it was really
nice looking at the park in front of me through
the window.

Quality: the food was undoubtedly fresh, otherwise it couldn’t taste like that, especially since it
was almost unsalted. 10/10
Vega items: everything vegan. Super! 10/10
Price: the smoothie seemed a little bit expensive at
first sight, but when I took the first sip I realised
how good it was. Both the meal and the drink
were worth the money. 9/10
Location and interior: in front of the park, also
close to the city centre. The interior is chill but
rather tiny. There is another room upstairs where
you can also enjoy the view so there is enough
space. 10/10
Info: anat.nu
Address: Verlengde Grachtstraat 1

This is the perfect place if you want to do some
shopping before having lunch or dinner. In fact,
Pernikkel is located very close to Primark and
MediaMarkt. There are four tables outside and I
would have loved to eat there since it was a sunny
day, but they were already taken. Dutch people
go crazy when they see just one ray of sunshine!
I therefore had to sit inside. The interior was
welcoming, warm and spacious. I peeked around
a little bit and I saw that there were other rooms
with tables. However, I just sat near the entrance
because the sun came through the windows and
I also wanted to enjoy the lovely day. I ordered an
orange and blueberry juice and a vegetarian burger
made of sweet potato and black beans with harissa
mayonnaise and a fresh salad. I was served very
soon, even though there were many other people
having lunch. The waitress was so smiley that she
cheered me up. She even asked me if I wanted help
to understand the menu because it was only in
Dutch.

Quality: both my drink and the burger were super
tasty. The mayonnaise really matched the salad
and the vegetarian burger. The bread was crunchy
and warm. 10/10
Vega items: there is a vast selection of vegetarian
or vegan products. Not everything on the menu
is vegetarian/vegan but many choices are. It’s nice
that you can go there with non-vegetarian/vegan
friends so that everyone can enjoy a good and
tasty meal. 10/10
Price: everything is super affordable. In terms of
price performance, I was very happy. 10/10
Location and interior: near the shopping area
and in a good spot for sunny days. Inside it’s quite
big and friendly. The only thing that I didn’t
appreciate is that it might be a little busy in the
street so if you decide to have a bite outside keep
that in mind. 9/10
Info: pernikkel.nl
Address: Aweg 2

BLA BLA

There are many places that only serve dinner and
I chose three of them with vegetarian supplies.
The BlaBla restaurant is between the Noorderplantsoen park and the city centre. As you enter
you can enjoy the unique and peculiar style of
the room with many plants and candles, small
animals’ statues and big balloon-shaped chandeliers. I ordered an Italian antipasto with olives,
squares of parmesan cheese, artichokes, suppli and
breadsticks. After this taste of my home country
cuisine, I ordered a main course without knowing
what to expect because the menu was in Dutch.
I highly recommend not to do this unless you’re
someone who likes to eat everything. Unfortunately, it wasn’t really my thing because I assumed
I ordered an Indian specialty, which it was not,
and it was also way too sweet for me. However,
it was my fault so I take all the responsibility! As
a drink I took a glass of white wine and that was
really good.

Quality: from what I’ve eaten everything seemed
quite fresh, but since it was not to my taste, you
should go and try yourself. ?/10
Vega items: it’s a vegetarian restaurant, with good
wines and beers too. 10/10
Price: having dinner at restaurants is more
expensive than having lunch. I found it a little bit
high-priced. 7/10
Location and Interior: I really enjoyed the
interior. It is also located in a nice area, close to
the park as well as the city centre. 10/10
Info: bla-bla.nl
Adress: Nieuwe Boteringestraat 9

5int
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PLAT

Plat is a burger restaurant which offers five different burgers and each of them can be ordered as
a vegetarian option. Its specialty are the delicious
fried chips, which are available in three different
sizes. There is also a special offer called Plat
Combi: €10.50 for a portion of fries, a hamburger
and a drink.
The place is quite tiny, and so are the tables, but
the place is pretty nice. The furniture is lovely
and from where you sit, you can see the cooks
preparing your dish. I ordered a Plat Combi with
an Italian Burger: a hamburger (obviously the
vegetarian option), parmesan, arugula salad and
tomato. The hamburger was great, and so where
the fries, which were perfectly salted and spiced.

More and more people are
becoming vegetarian, vegan
or flexitarian, so restaurants
have also become more mindful
about providing vegetarian
items for their customers.
But do you know where to go
for an inexpensive vegetarian
meal in Groningen? Sara dug
up and tried ten different
restaurants, totally or for the
most part vegetarian, rating
them for quality, vegetarian
items, price and location.

GRONINGEN’S
VEGA(N)
POWER

Quality: the bread wasn’t the greatest I’ve eaten, a
little bit chewy for my taste. However, apart from
that the rest was great. 8/10
Vega items: every burger can be vegetarian, with
some modification of the other components of
the hamburger if necessary, which is a big bonus.
10/10
Price: single dish prices are super fair and the Plat
Combi offer is a great idea. 10/10
Location and interior: the place is located in the
city centre, near Vismarkt, so it’s easy to reach and
near the shopping area. The space is quite small
but there is room for having lunch in couples or
with some friends. 9/10
Info: platfrietzaakgroningen.nl
Address: Astraat 10

Sara Guarriello

5int

WHY AM I NOT
HAPPY?
Boudewijn Otten

2int

Stress, pressure to perform,
burn-out, depression and
suicide. In April 2018, mental
issues among students were all
over the news. Why is it that
students seem to suffer more
than about twenty years ago?
Well, because it probably occurs
more often.

ability to imagine something pleasant in the future
has disappeared (...).” And imagine that lasts for a
longer period of time, not days but weeks, months,
perhaps forever. It can be that bad, and worse,
because it's different for every patient.
More than half of Dutch students (to be precise
53.3 percent) suffer from anxiety and depression
complaints, according to the study Study Climate,
Health and Study Success 2017, published this
spring. More than half... that is a lot. But that was
not even all, because the same research, which was
carried out at Windesheim University of Applied
Sciences, shows that one in five students has
suicidal thoughts. That is frankly alarming.

CAUSE FOR CONCERN

‘The shitty thing is that you try to approach it all
very rationally, but that does not help. Of course
I do not have to be afraid, of course the chance
that I fail is small, of course it is not bad at all, and
there are still a hundred other great arguments,
but that does not take away the bad feelings. The
panic, the grinding in your head, the recurring
thoughts, the inability to sleep... do I have to
continue?’
For Anne (26), who’s on the verge of graduating,
it feels good to be able to talk about it. She really
wants to talk about it even, because she wants
to let other students know that everything will
be okay in the end, that there will be a moment
when they will be strong enough to get up again
and stop being down. ‘It’s likely that they will not
listen to me. Because if you have reached that low
point, you cannot even listen anymore. I did not
even have the urge to talk about it openly, and
frankly: I would not have dared to do it either.’

REMARKABLE DISEMBODIMENT

Stress will be experienced by everyone, but most
students are just as happy as their non-studying
peers. Fortunately for most affected students it
remains a mild form of psychological distress.
Few people will experience what psychiatrist Alex
Korzec describes as elements from a medieval
depiction of hell: “feelings of mental pain, a
remarkable disembodiment where food, sexuality
and sleep become impossible and pain and
exhaustion seem ubiquitous (...), there is a barrier
between the depressed patient and the world, the

The research group of the Zwolle researcher Jolien
Dopmeier received a lot of criticism. Critics argue
that the research set-up ensured that students with
psychological problems participated in particular.
In addition, the promise of receiving a prize (the
students were eligible for an iTunes Giftcard)
affects the reliability of the research.
This and other criticism was also heard on 17
April at the Spring Conference of the National
Organization of Student Counsellors at
Universities of Applied Sciences (LOShbo). ‘Yes,
there was general doubt about the numbers’,
says Marieke Melissen, one of the seven student
counsellors at Hanze University. ‘But it would be
a shame if we focus only on the polemics about
the research method, when there really is cause for
concern.’
According to Melissen, the number of students
with psychological issues is definitely on the rise.
‘All student councillors experience that. Me too.
Half of the students that my colleagues and I
see, have these kinds of problems. That was really
less when I started as a counsellor here in 2008.’
The counsellor’s office estimates that between ten
and fifteen percent of Hanze students visit them
during their study time. If half of those students
have psychological problems, that is a maximum
of 7.5 percent of the total. Add the students with
a request for help who do not consult a counsellor
(they are there too) and you end up with one in
ten.

LIFELESS AND EXHAUSTED

‘That number seems relatively small’, Melissen
admits, ‘but I am the last one to downplay the
problem. Every student with problems deserves
our attention. I mean: I do not think that one
in five students is suicidal, that would be really
terrible. But with some regularity there is someone
here who I really have to ask if I can let him or her
go home safely.’
On 16 April, independent stress counsellor
Gerlanda Dijkstra tried to answer the question
that concerns many students: how do you

deal with stress? In a beautiful hall in the Van
Swinderenhuis in the Oude Boteringestraat, about
a hundred students decided to attend (which is a
good number for a Monday evening in the exam
weeks).
Everyone is stressed, according to Dijkstra, that
is useful, normal and necessary. ‘It gives you the
edge, your body is ready for action. That helped
you in prehistoric times, when danger threatened
you everywhere. And it helps you now, the
stress response ensures that you can focus.’ But,
according to the stress coach who is working at
the nationally operating Stress Center, nowadays
there are a lot of stimuli. ‘The pressure to perform
is high. We have to do everything. We are worried
about what we did yesterday and what we still
need to do today and tomorrow. Meanwhile, we
also need to know what we want to achieve in our
lives.’

WHY AM I NOT HAPPY?

At the end of her speech, she shows a sentence on
her screen that everyone needs to ask themselves
once in a while: Do I have to do this now? ‘Stop
at every word and put a question mark behind it:
Do? I? have? to? do? this? now?’
That might be useful for current students, because
they seem to set the bar very high for themselves.
‘We live in the age of constant success’, Anne says,
‘we constantly let each other know how great we
are doing. You are only cool if you are successful,
happy and enjoying everything. While you know
it’s nonsense, it still gnaws at you. Why am I not
happy? Why do I feel insecure?’

GO SEE THE DOCTOR

So who to turn to if you feel unhappy or
depressed? ‘Everyone can come to us for a
meeting’, says student counsellor Marieke
Melissen, ‘we are not care providers or
psychiatrists, but we know the way. We have
enough experience to see if there is more to it than
just a dip. And we also know which therapists you
could go to. By the way, good to know: we only
recommend therapists we know well. But first you
should go to your General Practitioner, because
that is the right address, even with psychological
problems.’
Anne’s real name is known to the editors.
Where can a Hanze student turn to with
psychological problems?
1. The student counsellor: Zernikeplein 7,
F3.02, tel. 050 - 595 4028.
2. The General Practitioner (GP) is the place to
go for a listening ear and a referral.
3. The Hanze Study Success Centre offers all
kinds of courses and training courses
3int
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