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DAVEY
DIVERSITEIT
Couchsurfing is leuk. Toen ik in Utrecht
woonde, had ik regelmatig vreemden te
logeren. Mensen van over de hele wereld.
Het laatste groepje, drie negentienjarige
Amerikanen, arriveerde op mijn dertigste
verjaardag. Ze vielen met hun neus in de
boter, ik had een zevengangendiner bereid
voor mijn familie en beste vrienden. Op
het overschakelen op Engels na, hoefde niemand zich aan te passen. Het was gewoon
beregezellig.
Een jaar later bezocht ik één van die meiden in de VS. Umi woonde nog bij haar
ouders in Los Angeles. Haar vader kwam
oorspronkelijk uit Japan en haar moeder
was Mexicaans. Het gaf een mooie mengelmoes van muziek, eten en omgangsvormen.
Ik mocht deelgenoot zijn van een rijke barbecue, die vanwege Onafhankelijkheidsdag
was voorzien van een flinke scheut Amerikaans patriotisme.
Afgelopen weekend, ondertussen vijf
jaar na onze eerste kennismaking, kwam
Umi bij mij langs. Ze heeft vier jaar bachelor-onderwijs achter de rug. We spraken
over de verschillen tussen Amerikaanse en
Nederlandse studenten. In de VS houden
studenten zich uitvoerig bezig met aanspreekvormen, trigger-waarschuwingen en
culturele toe-eigening. Ik had er weleens
over gelezen, maar nog niemand gesproken
die er middenin zat.
Nou, daar moeten we in Nederland maar
niet aan beginnen. Ik wil best hen zeggen
in plaats van hij en zij als hij en zij zich
daardoor gemakkelijker voelen. Ook wil ik
wel waarschuwen voordat ik een potentieel aanstootgevende reclame toon tijdens
college. Maar het niet meer mogen deelnemen aan de schoonheid van een andere
cultuur…
Umi vertelde over een studente die een foto
van haar studentenkamer liet zien op Instagram en kapot gemaakt werd omdat er een
windvanger op te zien zou zijn. Cultural
appropriation van Native American culture,
blijkbaar. Dreadlocks en rapmuziek maken,
dat is voorbehouden aan mensen met een
Afrikaanse achtergrond. Taco’s bakken
wanneer je geen Zuid-Amerikaan bent, kan
leiden tot scheldkanonnades. Waarom dit
zo was, kon Umi me niet uitleggen.
Laten we juist van andere keukens proeven en delen in de schoonheid van andere
culturen. Couchsurfen is een mooi begin.
Ik heb Umi een paar sloffen in de vorm van
Friese klompen meegegeven. Ze mag ze
schaamteloos dragen.
Davey Schippers is docent op het Instituut
voor Communicatie, Media & IT.
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EIGEN
BELEVING
Boudewijn Otten

Onderzoek begint met de juiste
vragen stellen en de juiste methode
kiezen. Dat is een hele kluif, maar
op de Pabo staat Stefan Paauwe
klaar met raad, daad en didactisch
advies.

Het is even over half elf als zeven studenten van
klas 1E het lokaal in ganzenpas binnenwandelen.
Docent Sociale Wetenschappen Stefan Paauwe is
er al een tijdje. Sinds hij op de Pabo werkt, heeft
hij flink wat lokalen op het Zernike gezien, maar
in E141 van Zernikeplein 7 was hij nog nooit.
‘Aah, jullie hebben het kunnen vinden. Hoeveel
komen er nog?’
‘Ze zijn onderweg. Best wel een paar nog.’
Nummer acht struikelt naar binnen, het is Kim.
‘Oehoe, boys, ooo-kee’, zegt ze.
Toch maar beginnen, deur dicht, ramen ook en de
eerstejaars keurig naast elkaar, acht man op twee
rijtjes van vier.
‘Zoals gebruikelijk beginnen we met het activeren
van voorkennis’, zegt Stefan die de stof van het
vorig college op het digibord laat verschijnen.
‘Jullie hebben allemaal wel een praktijkprobleem
meegemaakt tijdens jullie stage. We hebben
meerdere technieken om die problemen in kaart te
brengen. Nou, techniek 1, brainstormen, wat zijn
de voordelen van deze methode?’
…
Amanda: ‘Je komt achter wat anderen denken.’
Maroeschka: ‘Verschillende invalshoeken.’
Patrick: ‘Meerdere perspectieven.’
Anne: ‘Dingen waar je zelf niet aan had gedacht.’
Onderzoek is het onderwerp van deze collegereeks,
maar Stefan wijst de studenten ook vaak op de
manier van lesgeven, de didactiek.
‘Merkten jullie dat? Ik vroeg welke observatie-

vormen jullie kennen en toen was ik een seconde
of vijf stil. Zo had iedereen tijd om even na te
denken voordat ik iemand de beurt gaf.’
Als Mirko en Ward voor de klas zijn geroepen om
een staaltje mindmapping weg te geven rondom het
thema dataverzameling, veegt Mirko het whiteboard schoon, schrijft er dataverzameling op en
trekt er in één haal een ovaal omheen.
‘Goed leesbaar handschrift, Mirko’, roept Anouk
‘Mooi, hè? En zien jullie dat dit een mooi voorbeeld is van een natuurlijke taakverdeling? Mirko
neemt de aantekeningen voor z’n rekening en
Ward voert het gesprek met de klas.’
‘Dat moeten we nog maar zien’, zegt Ward, die
de klas een paar minuten de tijd geeft om in
drie tweetallen te palaveren over welke vormen
van dataverzameling ze kennen. IJverig kwijten
de duo’s zich van hun taak, waarna Ward de
resultaten oogst, die Mirko vervolgens op het bord
mag krabbelen.
Observeren is één van de methoden om te achterhalen wat er zich in een klaslokaal afspeelt. Maar
hoe doe je dat op een manier die zinnige resultaten
oplevert?
Stefan: ‘Ik vind bijvoorbeeld dat Amanda zich
irritant gedraagt: ze zit nu al de hele les aan haar
kin te friemelen.’
Amanda: ‘Huh?’
‘Dit meen ik niet, maar even voor het idee: ik erger
me er blauw aan. Kan ik dat in kaart brengen?’
Patrick: ‘Dacht het niet, dit zijn gewoon vooroordelen.’
Stefan: ‘Maar ik heb er wel last van.’
Anne: ‘Misschien moet je noteren hoe vaak het in
een les gebeurt.’
Stefan: ‘Ja, dat is een goed idee. Maar er gaat iets
aan vooraf. Wat is dat?’
…
Ward wil wat zeggen.
Stefan: ‘Zag je dat? Ik was stil en keek je langer
dan vier seconden aan, hè? Dat is een signaal. Dan
voel je je aangesproken. Dan ga je iets zeggen.’
Ward: ‘Je moet de gedragingen droog omschrijven,
niet wat je erbij denkt of voelt.’
Stefan: ‘Jaaa, dat is het. Er is een verschil tussen
wat er gebeurt en wat ik daarvan vind. Als een
observator heel precies noteert hoe vaak iets
gebeurt, dan kan het zijn dat het gedrag veel
minder vaak voorkomt dan je eerst dacht. Je eigen
beleving kleurt je waarneming altijd. Dat wordt
weleens vergeten.’
Als de acht studenten om half een het lokaal
uitdruppelen, is het de rest van 1E kennelijk niet
gelukt om lokaal E141 te vinden.
‘Best fijn’, concludeert Maroeschka, ‘in een kleine
groep werkt het toch veel prettiger.’

Foto: Luuk Steemers 11

FENOMENALE
FESTIVALKALENDER

Kegel je studieboeken de gracht in,
leerface uit de plooi, de zomerrrrrr
is hier! Dat betekent niet alleen
verschrikkelijk veel vrije uurtjes,
maar ook een rits aan dikke festivals
in Noord-Nederland. Zó veel, dat je
je afvraagt waarom er geen hek om
Groningen, Friesland en Drenthe
wordt gebouwd, om dit gebied een paar
maanden lang gewoon tot partyground
te verklaren. Wij zijn voor.
Freek Niemeijer
Foto’s: Jasper Bolderdijk
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Noord-Nederland bulkt van de festivals, en ons
hoor je niet klagen. Er zijn dit jaar wat brand
new evenementen bijgekomen in Groningen stad.
Met veel bombarie aangekondigd. ’t Volk praat
namelijk nog steeds graag over vroegâh en hoe de
Rollende Stenen destijds de meute liet swingen in
het Stadspark. Enniewees: twee nieuwe festivals
met grote internationale namen moeten Groningen deze zomer weer op de kaart zetten als
festivalstad. Kortom: lamakomuh! De Festivals
staan op chronologische volgorde en alleen de
prijs van een compleet ticket is weergegeven. Alle
overige info mag je lekker zelf opzoeken. Goegel
is je vrind.
Oerol Festival
Wat als er overal om je heen water is en je geen
kant op kunt? Feestjuh! En dat is precies wat ze
doen op Terschelling. Het eiland is sowieso een
prachtbestemming, maar voeg een snufje música,
een vleugje theater en een knuistje landschapskunst toe en BAM, OEROL!
Dat betekent wel dat Oerol zeker geen ik-rave-inm’n-minuscule-hotpants-met-een-pil-in-m’n-mikfestival is. Het evenement is kind- en oude-knarvriendelijk. Ook qua line up. Want ja, je ziet
her en der stevige optredens in obscure kroegen,
maar het blijft een cultureel evenement. Grootste
pluspunt: het eiland als festivalterrein.
Wat: cultuur
Wanneer: 14 t/m 23 juni
Waar: Terschelling
Prijs: € 26
Stadspark Live
Dit jaar voor het eerst: Stadspark Live! Het
eendaagse evenement is één van de twee fonkeltjenieuwe spektakels die komende zomer plaatsvinden in Grunn city. En die nieuw leven in de
locatie moeten blazen.
Het Stadspark heeft namelijk een rijke geschiedenis aan legendarische optredens op z’n naam
staan. Zo schudden Mick Jagger en consorten hier
decennia terug al de heupjes, net als Tina ‘Prima
Kapsel’ Turner.
De bazen op Stadspark Live: niemand minder dan
Sting, Tom Odell, Ronnie Flex, The Specials en de
vrouw met evenveel hitjes als kinderen: Anouk. En
heb je een hekel aan humor? Lekker thuisblijven,
joh. De show wordt namelijk aan elkaar geluld
door Bertje Visscher en Arjen Lubach.
Wat: muziek en humor
Wanneer: 22 juni
Waar: Stadspark
Prijs: € 45
14

MadNes
Dit driedaagse fuifje op Ameland is voor de
evenwichtige medemens. Het uitgebalanceerde
type. Hoezo dat? Naast ska en andere muziek,
ligt de focus tijdens MadNes vooral op surfen en
skaten. Sportieve types die de calorieën van de
kouwe klatsers en bakken patat er direct af willen
jakkeren op een plankie. Van je bord naar je
board, zeg maar.
Maar heb je het evenwicht van een zak potgrond,
dan is MadNes alsnog een optie. Kijken is ook
leuk. En je hebt beginners-clinics waar je van alles
kunt leren. Bovendien heb je voor een paar matige
danspasjes ook geen bijzonder goede motoriek
nodig. Vraag maar aan oom Gerrit na drie bier op
de verjaardag van mijn moeder.
Wat: muziek, surf en skate
Wanneer: 5 t/m 7 juli
Waar: strand van Ameland
Prijs: € 137,50
FestiValderAa
Zoek een maatje, trek jullie matching North Face
jassen uit de kast, bergschoenen aan en gaan! Het
FestiValderAa is namelijk midden in het bos. Het
Drentsche woud. Da jungle. En verwacht daar
geen snoeiharde bass, leipe techno of snoeiende
Metal. Nee, het FestiValderAa is ontspanning
alom.
Wat je wel vindt tussen de bladeren: kunst,
cultuur, easy listening muziek en rrrrrrrust.
Verken de omgeving al waggelend of op de tweewieler. Of als idioten op een tandem. Alles kan, en
dan het liefst in relaxt tempo. Tranquilo tranquilo.
Wat: kunst, poëzie, cultuur, muziek
Wanneer: 5 t/m 7 juli
Waar: Schipborg
Prijs: € 27,50

Hongerige Wolf
Dames en heren, berg je grootmoeder op, Hongerige Wolf komt eraan! Nee, serieus, vette naam
voor een festival. Is afgeleid van het dorpje waar
het evenement wordt gehouden: Hongerige Wolf.
Festivalterrein: een schapenveldje. Bèèèèèhst
origineel. En de theatervoorstellingen worden
gehouden in houten schuren.
Verwacht hier vooral geen Joling in glitterpak,
eerder lokaal theater-, kunst- en muziektalent. Erg?
Zeker niet. Deze verborgen parel in de polder is
een broedplaats voor aanstormend moois.
Wat: muziek, kunst, theater
Wanneer 12 t/m 14 juli
Waar: Hongerige Wolf
Prijs: € 67,50
Welcome tot he Village
Liejouwurt, een dapper stadje ten westen van
Grunn, huisvest het meest milieubewuste festival
van Nederland: Welcome to the Village. De naam
zegt het al: het is echt een dorp. En wat voor één.
Alles op het terrein ademt duurzaamheid. Van
biologisch voedsel en het streven naar afvalvrij, tot
energieneutrale podia en de ongewassen oksels van
de bezoekers.
Maar dat niet alleen. Naast een meute lokale en
internationale acts, lopen er ook wetenschappers,
kunstenaars en andere bollebozen rond. Ieder
met een eigen show, idee of verhaal waardoor er
altijd en overal wel iets interessants te beleven valt.
Pesticidevrije kers op de vegantaart? Het terrein is
ontzettend puik aangekleed en alles vindt plaats
in natuurgebied De Groene Ster. Toepasselijk,
want dat schijn je ook te krijgen als je lang genoeg
biologisch eet.
Wat: pop, rock, elektronisch
Wanneer: 18 t/m 21 juli
Waar: De Groene Ster, Leeuwarden
Prijs: € 105,23

Vogelpop
Jep, dit festival klinkt als iets wat rechtstreeks
uit het darmkanaal van een gevleugeld vliegwezen geperst wordt, maar niets is minder waar.
Vogelpop is awesome. Want al hebben ze niet de
tofste bands, het mooiste podium of de bruutste
locatie, de sfeer schijnt belachelijk nice te zijn.
Hiphop uit de U.S. of fucking A, rock uit Duutsland, iedereen komt hier aan zijn of haar trekken.
En anders paf je een dikke snaak, dan heb je ook
een mooie tijd in een weiland in Ansen.
Wat: pop, rock, hiphop
Wanneer: 26 & 27 juli
Waar: Ansen
Prijs: € 25
Into the Grave
Laat jij de pakken Ariel Colour staan in de Appie,
zelfs als ze in de bonus zijn? Dan is de kans groot
dat je geknipt bent voor Into the Grave. Het
metalfestival wordt voornamelijk bevolkt door
duistere figuren, langharig volk en de taal die
ze spreken is gegrom en gegrunt. En psssst: de
camping zit naast de begraafplaats. Lekker dan.
Maar serieus, het is een machtig Leeuwarder
feestje. Want al zien de bezoekers er niet zelden
gevaarlijk uit, de sfeer is gemoedelijk. Zelfs in de
pit bij bands als Meshuggah en Anthrax ontstaan
vriendschappen voor het leven. Bier, baarden en
snoeiharde metal. Succes d’r mee.
Wat: heel veel metaal
Wanneer: 9 t/m 11 augustus
Waar: centrum van Leeuwarden
Prijs: € 58,50

Paradigm
Draag jij eigenlijk altijd een zonnebril, zelfs als
de zon niet schijnt? Op naar Paradigm Festival
dan! Vanachter je donkere glazen aanschouw je
de wondere wereld der techno, house en andere
elektronische toontjes. De dikste namen, de hipste
dj’s en allemaal in de achtertuin van Grunn: het
Suikerunieterrein.
Daar gaan op 9, 10 en 11 augustus meer flesjes
H₂O over de toonbank dan na een gemiddelde
marathon. Maar da’s logisch, drie dagen raven
is net zo’n indrukwekkende prestatie als 42,195
kilometer kuieren. Minstens.

Psy-Fi
Krijg je ’m lastig omhoog van psy-trance? Dat
hoeft niet per se een reden te zijn om Psy-Fi te
skippen. Want al draaien ze hier belachelijk veel
repetitieve elektronische psy-deuntjes, ook voor
je oog is dit een orgastische ervaring. O ja, o ja,
OHW JAAAH!
Natuurgebied De Groene Ster is voor de gelegenheid namelijk omgetoverd tot een kleurrijke
droomwereld. Een schouwspel van te gekke stages,
rare kunstobjecten, en verklede en spirituele
zweefreuen en -teefjes. Eigenlijk een paddotrip
zonder de paddo’s. Of met natuurlijk.

Wat: elektronisch
Wanneer: 9 t/m 11 augustus
Waar: Suikerunieterrein
Prijs: € 67,50

Wat: dromen terwijl je wakker bent
Wanneer: 28 augustus t/m 1 september
Waar: De Groene Ster, L’warden
Prijs: € 105,11

Noorderzon
Noorderzon is misschien wel de bekendste naam
uit het rijtje. Een week lang bekenden tegenkomen
en slap lullen op de heiligste lap groen van Stad:
het Noorderplantsoen. Met genoeg muziek,
vreterij en kunst en cultuur. En eigenlijk een soort
uit de kluiten gewassen buurtfeest.
Want wanneer de hippe deuntjes over de vijver
kaatsen, en de gekleurde lampjes de bomen sieren,
waggelt men richting plantsoen. DWDD-volk met
oorbellen gemaakt van pauwenveren. Maar ook
kwajochies met jonko op de lip en Fink Bräu in de
tas. Het festival is echt voor iedereen.
Dat zie je duidelijk aan het programma: theater,
muziek en kunst voor knaken, maar ook genoeg
voor nop. En ook leuk: je rolt elke avond zo het
centrum in als de muziek stopt. Dan is Noorderzon eigenlijk indrinken 3.0. Kon minder.

Hullabaloo Festival
Klinkt als een kauwgommerk uit de jaren
negentig, is het niet. Hullabaloo is brand new,
op de Groninger klei van het Stadspark en drie
dagen lang. En deze eerste editie moet voor heel
wat schwung en furore zorgen in G-city. Met
grote acts, dikke aankleding en een eigenzinnig
dorpsgevoel. ‘Eigenlijk een soort intieme versie van
Sziget’, aldus de organisatie.
Vijftig acts waaronder The Dirty Daddies, Bløf en
De Jeugd van Tegenwoordig. Vier stages met pop,
elektronisch, hiphop en crossover. En, als we de
geruchten mogen geloven, worden er nog enkele
imponerende internationale artiesten aangekondigd.

Wat: muziek, theater, kunst
Wanneer: 15 t/m 25 augustus
Waar: Noorderplantsoen
Prijs: soms gratis, soms niet

Wat: pop, elektronisch, hiphop
Wanneer: 29 t/m 31 augustus
Waar: Stadspark
Prijs: n.b.b.
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MISS
MARRAL
Lidian Boelens
Foto: Roy Froma

Marral moest met haar studie
stoppen, toen bleek dat ze de
zenuwaandoening Guillain-Barré
onder de leden had. Na maanden
in het ziekenhuis en een lange
revalidatie, krabbelde ze op. Op 18
mei stond ze in de finale van Miss
Beauty of Groningen.

warme kleed slaat ze nog eens stevig om zich heen.
‘Sinds ik Guillain heb, heb ik het altijd koud.’
Ze wiebelt met haar vingers en maakt van haar
handen twee vuisten. ‘Ik heb geen gevoel meer in
mijn vingertoppen. Dat krijg ik ook nooit meer
terug, het wordt alleen maar slechter.’

FOUTE BOEL

In februari 2018 jaar stapte de half Iraanse Marral
kerngezond in het vliegtuig naar Teheran. Ze
zou daar voor het eerst haar familie ontmoeten.
Spannend, maar ze had er enorm veel zin in. In
het vliegtuig overkwam haar iets angstaanjagends.
Plots voelde ze haar vingers en tenen niet meer.
Foute boel, wist ze instinctief.
Wat een fantastische eerste ontmoeting met
familie had moeten worden, veranderde in een
nachtmerrie. Amper bij haar tante gearriveerd,
zakte Marral door haar knieën.
‘Ik ging gewoon bijna dood, daar in Teheran’,
vertelt ze opvallend kalm. ‘Dat zullen ze echt nooit
meer vergeten.’
In Nederland duurde het nog even voor ze erachter
kwamen wat er precies mis was. Aanvankelijk
dachten de artsen dat Marral de acute versie van
Guillain-Barré had, en dat de ziekte vanzelf over
zou gaan. Maar ze bleek dubbelpech te hebben:
ze had niet alleen de acute versie, óók de chronische. Dat betekent dat ze elk moment weer kan
instorten, en dat de ziekte er voor altijd is.

VIER MAANDEN ZIEKENHUIS

Met een groot warm kleed om haar schouders doet
Marral Kreijkes (22) de deur van haar woning in
Groningen open. ‘Welkom’, zegt ze met een brede
glimlach. Ze draagt een zwarte trainingsbroek,
met een grijs sportshirtje. Niet meteen een outfit
die je associeert met een deelneemster aan een
beauty contest. Maar haar lichtbruine ogen schitteren, net als haar golvende bruine haren. Dat is
dan wel weer precies wat je van een miss verwacht.
Marral haalde de finale van Miss Beauty of
Groningen: dé missverkiezing van de provincie
Groningen. Een prestatie op zich, maar in het
geval van Marral een wel heel bijzondere. De
ICT-studente leidt aan de zeldzame auto-immuunziekte Guillain-Barré: een ziekte die je zenuwen
aantast, met spieruitval tot gevolg.
Met een kopje gemberthee is Marral aan de grote
eettafel in haar woonkamer gaan zitten. Het

In mei gebeurde dat wat altijd begint met tintelende vingertoppen, slecht zicht en vreselijke
zenuwpijn. Marral stortte in, ze werd opgenomen
in het Universitair Medisch Centrum van Groningen, bijna helemaal verlamd. Ze kon niks meer,
niet meer eten, niet meer lopen. Een groot contrast
met het leventje dat ze daarvoor leidde.
Want dat zag er zo uit: Marral sportte elke dag,
deed aan powerliften en paaldansen. Ze werkte
zich suf voor haar eigen bedrijfje, waar ze al vanaf
haar negentiende als bedrijfsgroeiadviseur werkt.
En ze studeerde ICT.
Het hield allemaal op. En voor hoelang? Dat wist
ze toen nog niet.
‘Toen ik daar lag, dacht ik heel lang: ik heb dit
niet verdiend.’ Marral heeft haar vingers stevig
om een warme kop thee geslagen. ‘Ik was heel erg
depressief. Ik dacht: maak me maar dood.’
Ze verbleef vier maanden in het ziekenhuis en
revalideerde in Beatrixoord. Een lange periode

waarin ze niks anders kon dan zich overgeven aan
de situatie. Noem het cliché, maar het leverde haar
inzichten op. Wie haar dierbaar zijn, en wie niet.
En wat ze in het leven wil, en wat niet.
Wat dat dan is? ‘Moment.’ Marral staat op, haar
grote kleed sjouwt ze mee naar de keuken. Ze
komt terug met nog twee kopjes thee en gaat weer
zitten. ‘Ik wil alleen nog maar dingen doen die me
écht gelukkig maken’, antwoordt ze dan.

GEEN MEISJE-MEISJE

En zo kwam het dat ze het aanbod om mee te
doen aan de missverkiezing accepteerde. ‘In het
ziekenhuis raakte ik een stukje van mezelf kwijt.
Ik was een nummer, voelde me geen persoon
meer. Ik wil mezelf weer een beetje terugwinnen.’
Marrals ogen schitteren. ‘Het maakt niet uit wat
je overkomt, als je de kracht hebt om weer iets te
doen met je leven, moet je dat gewoon doen.’ Ze
pauzeert. ‘Ik had kunnen zeggen: ik ben zielig, ik
kan niks meer bereiken. Ik kom toch weer in een
rolstoel terecht. Maar ik wil me niet aanstellen en
doen waar ik blij van word.’
Stephen Hawking, de Britse natuur- en wiskundige die stierf aan ALS, is een grote inspiratie.
‘Hoezo ik kan niks? In my mind I’m free, zei hij.
Als ik eraan denk, krijg ik kippenvel. Ik heb zoveel
respect voor hem.’
Marral wil ook een inspiratie zijn voor anderen.
Ze wil laten zien dat je je anders-zijn kunt
omarmen. ‘En dan bedoel ik niet alleen mijn
ziekte, ook mijn persoonlijkheid. Ik ben helemaal
niet zo’n prototype meisje. Ik rijd motor, houd
van sport, ben een ict’er en ga veel met mannen
om.’ Ze wil het stigma rond missverkiezingen
doorbreken, een statement maken. ‘Het leek me
gewoon super-awesome om mee te doen, terwijl ik
niet zo’n doorsnee meisje-meisje ben.’

LIJDEN IS EEN KEUZE

Helemaal onbevangen is ze niet meer. Ze studeert
weer, ze sport en ze werkt (op haar eigen tempo).
Maar bij Guillain-Barré ligt een terugval altijd
op de loer. Om de drie weken heeft Marral een
bloedtransfusie nodig, omdat haar eigen lichaam
haar anders kapot maakt. Haar woning is honderd
procent rolstoelvriendelijk. Want de kans dat ze
daar weer in belandt, is groot.
‘Weet je wat het is? Ik weiger een dag langer een
leven te leiden erger dan het nu is. Ja, ik ben ziek.
Ja, ik heb pijn. Dat is een feit. Maar hoevéél je
eronder gaat lijden, dát is een keuze.’
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Eieren van Columbus, Gaten in de
Markt en de Nieuwste Snufjes. Op de
allereerste Dag van de Ondernemende
Student vechten student-ondernemers
om de aandacht van het publiek dat
zich geen kat in de zak wil laten
verkopen.

Boudewijn Otten
Foto: Luuk Steemers

het begin van z’n economische levenscyclus staat,
net uit de luiers, maar nog niet in staat om op
eigen benen te staan.
Student Fysiotherapie Tristan Hofman heeft
sportshakes in de aanbieding. Eiwitdrankjes zijn
razend populair in de ook al zo populaire wereld
van spierkwekers en muscle men & women.
Tristans bedrijf GaiaFood heeft een USP, een
unique selling point. ‘Onze poeders zijn gemaakt
van gemalen huiskrekel, de acheta domesticus. Zeer
eiwitrijk én duurzaam. Het telen van insecten
veroorzaakt maar één procent van de energie-uitstoot die het telen van vee vereist voor eenzelfde
opbrengst. Insecten verbruiken minder voedsel
en je hebt voor de teelt heel weinig water en land
nodig.’ Tristan weet het zeker, insecten zijn de toekomst en zijn shakes gaan het helemaal maken. De
smaak van de in Azië gekweekte en verpulverde
acheta? ‘Best oké. Even wennen, misschien, maar
niks minder dan ander spul.’

SPORTIEVE WINDMOLENS

Start-up City, Kadijk 2 in Groningen, 25 april
2019 – Het zonnetje lacht en de mensjes ook,
levend muziekje erbij, hip-hipper-hipster strietfoettentje, muntjes voor twee keer gratis hap en
sap, een sfeer van wij-gaan-de-wereld-veroveren en
niet-geschoten-is-altijd-mis. Kortom, het is de Dag
van de Ondernemende Student en ook nog eens de
allereerste die ooit wordt gehouden.
‘Dertig procent van de Nederlanders heeft last
van burn-outklachten. We moeten massaal
ontspannen.’ Het gat in de markt waarin Charissa
Broertjes met haar bedrijf Your Move is gesprongen
is niet bijster origineel, maar wel gigantisch groot.
‘Bootcamp, fightcamp, work-outs, personal training.
We geven het allemaal. Ja, wé… ik heb zeven
medewerkers. Ik kan er goed m’n brood mee verdienen. Hard werken, maar daar ben ik niet vies
van. Hartstikke leuk, behalve de administratie.’
Charissa, die ook nog Sports, Health & Management studeert, geeft vandaag yogasessies, grappig
genoeg liggen haar matjes op het gras onder een
hoogspanningsmast. ‘Schrijf je in, over een kwartier gaan we los’, moedigt ze de bezoekers aan.

SHAKE DIE HUISKREKELS

De binnenplaats is het strijdperk voor beginnende
bedrijven. Wie is vandaag de veelbelovendste
start-up? De Rabobank heeft er tienduizend euro
voor van de bank gehaald. Hier staat het neusje
van de zalm van Gronings start-uptalent. Voor de
niet-ingewijden: een start-up is een bedrijf dat in

Aha, daar zitten we nu al jaren op te wachten,
windmolens die er góed uitzien, of beter gezegd:
niet zo opvallen. Robert Sillem en Ruurd van
Buiten willen ze plaatsen óp de lichtmasten van
sportaccommodaties. ‘De masten staan er al, we
zetten er een windturbine op en wekken windenergie op die het sportcomplex kan gebruiken.
Verkoop en aanleg van de turbines is volgens ons
zeker winstgevend te maken’, zegt MER-student
Robert, die nog wacht op de eerste eigenaar van
een sportaccommodatie die met HighSynergy
in zee wil gaan. ‘Maar daar wordt aan gewerkt.’
Ruurd, die Mechatronica studeert, ziet ‘wel
tweehonderd mogelijkheden’ voor het plaatsen
van zijn turbines. ‘Je maakt gebruik van bestaande
infrastructuur, lantarenpalen, flatgebouwen en
kantoren. Dicht bij de plaats waar je de energie
gebruikt. Ze vallen niet op omdat ze klein zijn en,
anders dan de gebruikelijke witte windmolens, om
een verticale as draaien.’

TOILETTAIRE ONDERSTEUNING
PATh Solutions van de in Apeldoorn studerende
Thom Popping (Automotive) en de Groningse
studenten Werktuigbouwkunde Peter de Bruijn
en Alwin Tammenga hebben een sta-op-wc-bril
bedacht, die gebruik maakt van een gasveer. ‘De
Easylift is drie keer goedkoper dan brillen met een
elektromotor’, zegt Peter. ‘Makkelijker schoon te
houden, ook.’ Het systeem, dat handig gebruik
maakt van het eigen gewicht van de toiletbezoeker,
lijkt een ei van Columbus in een tijd waarin er
steeds meer ouderen komen die toilettaire ondersteuning nodig hebben.
In de categorie Dat Ze Dat Niet Eerder Hebben
Bedacht, treft de bezoeker Nienke Nieland, de
ene helft van de tweeling Nieland. Manon, de

andere vijftig procent, is er ook. ‘Als morele steun’,
zegt Nienke, maar dat is helemaal niet nodig, de
Kit-nie is een uitkomst voor de doe-het-zelver. ‘Ik
zag m’n vader altijd aanrommelen met kitspuiten.
Schroefjes in de dop draaien en dan in een plastic
zak om uitdrogen te voorkomen. Helpt maar
matig, hè?’
De klussers en klungelaars bij Nienkes kraam
knikken begrijpend hoopvol.

TINDER VOOR HUIZEN

Nienkes Kit-nie is een fraai vormgegeven aluminiumbuis die een einde maakt aan dit groot
ongemak. ‘Nadat je de spuit hebt aangebroken
stop je hem in de Kit-nie, dop erop, vacuüm
pompen en de kit hardt niet meer uit. Vijf euro,
slechts. En herbruikbaar.’ Een man in pak raadt
aan om de Kit-nies in verschillende kleuren te
produceren, omdat je de kittypes dan uit elkaar
kunt houden. ‘Goed idee, meneer, dank u wel, dat
nemen we mee.’
Heel lang geleden, zo hoorde Jetze de Jong van z’n
opa, gooiden mensen die op zoek waren naar een
koopwoning briefjes in de brievenbus van huizen
van hun gading. ‘Slechts een klein gedeelte van de
mensen die bereid zijn om hun huis te verkopen,
stapt naar een makelaar of zet zelf een bord in
de tuin. Mijn idee is om potentiële kopers direct
in contact te brengen met potentiële verkopers.’
Zoekeraangeboden.nl moet uitgroeien tot een soortement Tinder voor huizen. Wanneer er een match
is, kan er een afspraak uit voortvloeien. Voor het
weergeven van je profiel en het aantal afspraken
waarop je recht krijgt, moet je credits betalen of
een abonnement nemen. ‘Nee, dit is geen poging
om de makelaar overbodig te maken’, zegt Jetze,
die dit jaar zijn associate degree Ondernemen in de
wacht hoopt te slepen. ‘Sterker nog, ik denk dat
mijn systeem ervoor zorgt dat er méér woningen
worden verkocht. De woningmarkt op slot, zoekeraangeboden is de sleutel.’

CAMPER DIE OP ROLLETJES LOOPT

Van-jorn van student Industrieel Product Ontwerpen Jorn Hofman heeft een duidelijke mening
over de camper van nu. ‘Laten we eerlijk zijn, de
doorsnee camper is nou niet wat je noemt een
toonbeeld van design. Voor een modernere look
moet je bij ons zijn, op het Suikerunieterrein in
Groningen. We hebben een systeem bedacht van
modules die je in rails klikt. Je kunt ze ook weer
afkoppelen, waardoor je ze makkelijk kunt verplaatsen. De camperaar is dus niet meer gebonden
aan de standaardinrichting van de fabrikant.’
Een lumineus idee, die flexibele camperinrichting,
vinden de bezoekers, op wie Van-jorn de meeste
indruk maakt. En, zo blijkt aan het eind van de
dag, de Rabobank denkt er precies zo over. Jorn
gaat naar huis met de tienduizend euro.
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PROFESSOR
HIPHOP
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Hiphop-legende Rich Medina is
regelmatig in Groningen. Als resident
van Loft spint deze man de meest
groovy tunes. Naast zijn skills achter
de wheels of steel, geeft Medina
colleges over hiphop en de culturele
achtergronden van de muziek. Wij
spreken hem na één van zijn lezingen
voor Studium Generale in VERA.

Teodor Lazarov
Foto: Jasper Bolderdijk

‘I’m talking about hip-hop culture, not rap.’ Het
lijkt een grap, maar Rich Medina is bloedserieus.
In zijn ogen heeft de money machine die hiphop
nu is, niets te maken met de cultuur waarin hij
opgroeide. Volgens de dj draait nu alles om geld
en zijn artiesten hun authenticiteit kwijt. In de
twee uur die Medina doorbrengt op het podium
in de grote zaal van VERA, krijgen we een crash
course echte hiphop-geschiedenis, anekdotes en
trivia. Van Theodore the Wizzard die het scratchen
uitvond doordat hij zijn plaat altijd probeerde stil
te zetten als z’n moeder de kamer binnenstormde,
tot de slipmat op je platenspeler die werd uitgevonden door niemand minder dan Grandmaster
Flash. Ja, die gast van de Furious Five inderdaad,
The Message may ring a bell.

PLAYING THE CROWD

Vroeger ging het niet om de rapper, of de mc zoals
die toen heette. In de tijd dat Rich Medina zijn
eerste plaatjes spinde, draaide alles om het feestje.
‘We had the dj who was trying out all kinds of stuff
to keep the people dancing. Then there was the MC
who was calling people out, playing the crowd and
entertaining everybody while the dj was doing his
thing. And last but not least, you would often see the
b-boys and girls and the artists who were airbrushing
the place.’
Ja, een block party heet dat. De eerste werd georganiseerd door DJ Kool Herc voor de verjaardag van
zijn zusje. Dit feestje aan 1520 Sedgwick Avenue in
de Bronx had alles wat de hiphopcultuur eigen is.
Graffiti, breakdancers, een mc en een dj.
Nu vraag je je af wat b-boy betekent. Niets minder
dan break boy.
‘Because the dj would spin two identical records
over and over again and especially the part where all
the instruments stop playing and you can only hear
the rhythm section, also known as the break. That’s
when all the b-boys and girls would start poppin’ and
locking, dancing to the break.’
Ja, breakdancers dus.

FIRE AWAY, MY FRIEND

Na twee uur college zitten we dan eindelijk met
z’n drieën backstage. De fans zijn even de deur
uit, fotograaf Bolderdijk heeft alle ruimte om
foto’s te nemen, terwijl ik zo goed mogelijk mijn
vragen probeer te formuleren. We hebben maar
tien minuten en aan het gezicht van Rich te zien
gaat het ook niet langer dan dat worden. Met een
vermoeide, doch tevreden glimlach neemt de dj
een slok whisky en steekt een peuk op. ‘Fire away,
my friend.’
Het lijkt me heel vreemd om geschiedenisles te
geven over een cultuur waarin je zelf bent opgegroeid. Rich ziet dat zelf anders, blijkt al snel.
‘When I’m on stage talking about hip-hop, yeah,
I’m an academic, but the research I’m talking
about is literally my life. What I teach is more of a
hands-on approach. I’m an experiential teacher, not
a professor.’
Het verschil is volgens Medina dat hij al zijn kennis
en skills heeft opgedaan in het veld. En omdat hij
het veld kent als z’n broekzak, is hij de expert.
‘You learn mechanics from a guy that fixes cars, you
learn plumbing from a guy that fixes pipes. Academically most of the time you learn from people that have
read a lot of books. The whole world suffers under that.’

DOUBLE MOMMING

Medina is al tegen de vijftig, als jochie was hij
één van de jongste leden van Zulu Nation, de
groep van Afrika Bambaata. Ik ben heel benieuwd
wanneer zijn liefde voor muziek ontstaan is. Maar
bovenal hoe zijn ouders reageerden toen hij ze
vertelde dat hij een carrière als dj najaagde. De
artiest lacht en neemt nog een slok whisky. Op
de eerste vraag is zijn antwoord vrij kort. Medina
vertelt dat zijn zus achttien jaar ouder is dan hij.
Achttien jaar?!
‘Yeah, I know what you’re thinking and you’re right.
Double momming!’
Hij lacht hard en vertelt dat de man van zijn
oudste zus dj is.
‘The guy had a regular job during the week, but in
the weekend he was a disc jockey. So I learned the
skills from a very early age.’

MEEST BIZARRE MOMENT

En wat vond z’n moeder ervan dat-ie dj wilde
worden?
‘My mother asked: “Do the boys you’re going to hang
out with have guns? No? Good. Then go. Because I
know these other guys you like and they’re dangerous.
So if this is a change from that, be careful, have fun
and be blessed.”’ De sigaret is uitgegaan, Medina
doet geen moeite om ’m weer aan te steken. Ik zie
aan zijn houding dat mijn tijd zo goed als om is,
tenzij ik nog een scherpe vraag heb.
Als dj maak je veel mee, maar wat is Rich’ meest
bizarre backstagemoment? Zijn wenkbrauwen
gaan omhoog en het gezicht van de artiest begint
te gloeien.
‘How much tape do you have, man? I’ve got hours, no
days of stories.’
Geef me je beste. Medina denkt even rustig na.
Een paar seconden is het stil, totdat een klein
grijnsje verraadt dat hij een pareltje te pakken
heeft uit de schatkamer van zijn herinneringen.

PRINCE IN DA HOUSE

‘Ah, yes. I played the ten-year anniversary of a party
called Deep. It’s a house music party organized by
a guy called Marques Wyatt in Los Angeles’, begint
Rich. ‘Louie Vega was performing in the main room.
Me and DJ Spinna were playing in the side rooms.
So the main room was house music oriented and me
and Spinna were playing breaks, soul and funk as an
alternative. This way people could have a break.’
Hij gebaart met het glas whisky in zijn hand alsof
hij de tent voor me uit wil tekenen in 3D.
‘So we’re doing our thing and suddenly Prince enters
the party. He kind of passed through our room with
his entourage. Big muscle guys all around him and
Prince with his cape in the middle. Fifteen minutes
later – after he had said hi to Marques and Louie –
he came back to our room for the next three hours.’
Glimlachje en een dramatische stilte.
‘He was just sitting. Listening. When I put on a
record that he liked, he would reach out with his cape
and make a gesture of appreciation. It’s like getting a
handshake from God. So that was pretty crazy.’
Yup, dat is pretty crazy. De deur van de backstage
gaat open, dit is ons eindsein. Medina schudt me
de hand. De beste man vindt het prima dat ik snel
als fanboy met hem op de foto ga, maar dan is het
ook echt klaar met de pret. Bedankt, Rich!
‘No, thank you guys!’
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DE GROTE
HANZEMAG
G&T TEST
Teodor Lazarov
Foto’s: Jasper Bolderdijk

De lente staat in volle bloei en de
gedachte aan een warme zomer
doet ons hartje sneller kloppen.
Als we dan toch iets moeten gaan
testen, laat het dan iets zijn wat
dat gevoel versterkt. Dan kom
je automatisch uit op zon, terras
en… gin-tonic. Welke toko serveert
de beste G&T?
28
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Vrijheid, onbezorgdheid, het gevoel van een oneindige lucide droom waarover je alle controle hebt.
Je leest het al, ik zit met de vakantie in mijn bol.
Het weer kan niet lekker genoeg, de tentamens
niet klaar genoeg en mijn hart niet vol genoeg…
van genot that is. Tja, dan kan er natuurlijk niets
van gedwongen arbeid uitkomen. Vandaar dat ik
en mijn uiterst objectieve team van subjectievelingen besluiten om plezier te vermenigvuldigen
met werk. Het resultaat? Een gin-tonic-test.
Want waar kun je in Stad de beste cocktail krijgen
die het gevoel van vrijheid doet resoneren met
je overwerkte ziel? We kunnen natuurlijk niet
alle terrassen afgaan, dat voelt te veel als werken.
Het moet wel leuk blijven. Daarom besluiten we
een shortlist samen te stellen. De vers opgestarte
appgroep explodeert bijna wanneer ik de vraag
stel. De Toeter, Drie Gezusters, Het Concerthuis,
De Uurwerker, Mr. Mofongo’s, Bar Cinq, Student
Hotel, De Sigaar, DOT, Bramble, Flinders. Ja,
hallooo! Wat zei ik nou, het moet wel leuk blijven.
Het team zou na elf terrassen vermoedelijk al ver
voorbij the point of no return zijn. We besluiten
daarom om de shortlist nog shorter maken en to
kill some darlings.

KOLONIAAL DRANKJE

Mijn team - Hanzestudent Floor, ambiance-meester Davey en doorgewinterde G&T-kenner
Maarten - buigt zich over de terrassenselectie,
terwijl mijn fotograaf en ik bedenken hoe we dit
cocktailtje eens goed onder woorden en in beeld
gaan brengen. Het eerste wat er door me heen
schiet is dat een korte geschiedenis van de G&T
niet mag ontbreken.
Hoe vet is het om tijdens de borrel even tussen
neus en lippen te vermelden dat dit mixdrankje
ontstaan is tijdens het koloniale tijdperk, in de
achttiende eeuw. In die tijd waren de Britten hard
bezig om India te onderwerpen. Jammer voor
hen, in tegenstelling tot de inheemse bevolking,
ging de malariamug nooit door de knieën voor de
imperialisten. Vandaar dat de artsen preventief
tonic aangevuld met kinine serveerden aan het
leger - kinine helpt namelijk tegen malaria. Dat
vonden de Britten intens goor en ze gooiden er
daarom wat suiker en gin bij om de bittere smaak
van de kinine tegen te gaan.
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Terras 1 - The Pool
Drie eeuwen later zitten we op een terras aan
het Boterdiep te nippen van een veel te dure en
verdunde variant op de malariamedicatie.
‘Lekker standaard. Bombay Sapphire zei je toch?’,
vraagt Maarten terwijl hij een rietteug neemt.
‘Wel duur’, vindt Floor, ‘voor dit bedrag koop ik
avondeten.’
Davey neemt het glas van Maarten over en slobbert met zijn eigen rietje een slok naar binnen. Ja,
je leest het goed, iedereen van het testteam heeft
een eigen rietje. Waarom? Omdat we met z’n allen
uit één gin-tonic lurken, natuurlijk. Ik wil niet dat
de jury na twee terrassen al van haar stoel valt.
‘De cocktail is wel oké, maar de plek hier is echt
vervelend’, zegt Davey na een tijdje. Hij wijst naar
de bussen die de hele tijd langs het terras komen
razen. Gelijk heeft-ie.
Cijfer: 6,4
Prijs: € 9,50

Terras 2 – DOT
Bolderdijk doet zijn magic achter de lens en
reisleider Floor wappert al met haar shortlist.
Volgende stop is DOT. Het zonnetje schijnt heerlijk op het breed opgezette terras van de grootste
kerstbal van Nederland. De serveerster heeft ons
gelijk door wanneer we één cocktail met vijf rietjes
bestellen. ‘Zijn jullie aan het testen, ofzo?’ We
lachen wat ongemakkelijk en geven toe.
De meest bestelde G&T bij deze toko komt met
gigantische ijsblokken van gedemineraliseerd
water. ‘Zo hoort het!’ Davey is enthousiast. Hij
weet ons te verlichten met het feit dat groot beter
is qua ijsblok. Des te groter de ijsmassa, des te
beter het drankje, want dat verwatert minder
snel. De five spices smaakt duidelijk goed. Ik,
klassiek non-alcoholicus, baal dat ik niet meetest.
Gelukkig maakt de sfeer op het terras veel goed.
‘De perfecte plek voor als je even het gevoel wilt
krijgen dat je niet in Groningen zit.’
Cijfer: 8,3
Prijs: € 9,50

Terras 3 - Het Concerthuis
We hoppen op onze ijzeren ros en volgen reisleider
Floor naar het centrum. Het is tijd voor some
hipster action! Het terras van Het Concerthuis aan
het Poeleplein is helemaal afgeladen. Gelukkig
kunnen we binnen terecht, waar de deuren richting het plein wagenwijd openstaan. Toch nog een
beetje een buitengevoel. De Engelssprekende ober
raadt ons de Bobby’s gin aan en loopt met een
brede lach weg om de bestelling door te geven.
‘Mooi plekje, hoor’, knikt Maarten.
‘Ja, heerlijk mensen kijken’, is Floor het met hem
eens. De ober komt terug met onze cocktail. Het
valt gelijk op dat het een royaal volgeschonken
glas is met lekker veel gin. Geen grote ijsblokken
helaas, maar tijd om te verwateren krijgt het
drankje niet.
‘Ik vind de prijs ook wel oké, hier’, zegt Floor.
Jasper en ik kijken elkaar aan. Mooi plekkie, hoor.
Cijfer: 8,1
Prijs: € 9,90

Terras 4 - Mr. Mofongo’s
Tijd voor een nieuw terrasje. We ploffen neer aan
de Grote Markt, voor de Drie Gezusters. Het is
superdruk en na een kwartier tevergeefs wachten
op een medewerker om onze bestelling op te
nemen, besluiten we dat het tijd is om te gaan. Het
zonnetje schijnt niet voor eeuwig. Next stop is de
meest studentikoze plek in de stad: het terras van
Mr. Mofongo’s.
‘Kijk, dit ziet er prachtig uit’, zegt Maarten. Hij
doelt duidelijk op het grote glas G&T én op de
gezellige drukte bij en rondom het Academiegebouw. Tja, hipper dan dit wordt het inderdaad
niet met het kantoor van Kraantje Pappie boven
ons hoofd en een echte Groningse gin in onze
cocktail. ‘Dit is superlekker en ook nog eens goedkoop!’ Floor is in haar nopjes. Davey is het ermee
eens. ‘Echt goede gin dit.’
Cijfer: 8,4
Prijs: € 7,50

Terras 5 - De Uurwerker
Donkere wolken werpen een barricade op voor
de zon. De hitte is nog drukkender dan toen
we begonnen en het is dan ook geen verrassing
wanneer Thor zijn hamer hard laat neerkomen.
Druppels spetteren op tafel.
‘Kom, nog een laatste stop, jongens. Ik ben voor
de Uurwerker.’ Davey heeft duidelijk de rol van
leider op zich genomen.
Op het moment dat we neerstrijken in het binnenhofje waaraan De Uurwerker wordt uitgebaat,
stopt het met regenen. De weergoden willen dat we
deze cocktail proeven en terecht, zo blijkt al snel.
‘Ha! Echte Hendricks!’ Fijnproever Maarten heeft
commentaar op de tonic zonder prik en de rest van
het testteam vindt de komkommer te klein. Maar
als puntje bij paaltje komt, is hier volgens de jury
sprake van de meest authentieke gin-tonic-smaak.
De presentatie laat veel te wensen over.
Cijfer: 7,8
Prijs: € 8,75
Eervolle vermelding - The Duchess 0.0% G&T
We hebben een duidelijke winnaar, al is het op het
nippertje. Mr. Mofongo’s wint met z’n Groningse
gin en de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hijgend
in Mofongo’s nek is daar DOT met een stukje
paradijs net buiten het centrum, gevolgd door Het
Concerthuis met een prima ambiance, van deuren
gemaakte tafels en een vrolijke bediening.
Uit Zuid-Afrika ontving ik twee flessen van
The Duchess, een alcoholvrije G&T die vanaf
eind mei in de schappen van de Appie ligt. Een
perfecte uitkomst tijdens tentamentijden, maar
hoe echt smaakt-ie? Voordat we naar het eerste
terras vertrokken, heb ik de jury laten proeven
(zonder verdere uitleg!). Ze nipten wat, knikten
wat en zeiden: ‘Die zou ik wel bestellen, ja. Lekker
cocktailtje.’ Maar luitjes, hier zit dus géén alcohol
in! ‘O, echt? Smaakt goed, net echt.’
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STUDENTEN
IN DE
SCHULDEN
‘Soms sta ik bij de kassa en ben ik
bang dat er niet genoeg saldo op
mijn rekening staat.’ Steeds meer
studenten zitten in de financiële
problemen. Gelukkig zijn er genoeg
instanties die willen helpen, ook op
de Hanze.
Beau Zyad

een tijdje veel colleges geskipt. Ik moest werken
om m’n financiën op orde te krijgen. Ik had
totaal geen overzicht over mijn uitgaven. Naast
de vaste lasten zoals mijn kamerhuur, collegegeld,
zorgverzekering en m’n telefoonabonnement, had
ik een Netflix- en een Spotify-abonnement, een
swapfiets, een LinkedIn- en studeersnel premium
account en een sportschoolabonnement. Misschien
vergeet ik er wel een paar, hoor, maar waar het op
neerkomt is dat er gedurende de maand van alles
en nog wat van mijn rekening werd afgeschreven
zonder dat ik wist wat en wanneer dat precies
gebeurde.’

DEURWAARDER

Pas toen de student een brief kreeg van een deurwaarder over een niet betaalde rekening, kreeg
hij door dat hij verkeerd bezig was. ‘Ik wilde zo
snel mogelijk van die deurwaarder af, dus besloot
ik om alle niet verplichte colleges een tijd lang te
skippen zodat ik extra uren kon werken en mijn
rekeningen kon betalen. En hoewel ik nu van die
deurwaarder af ben en enigszins overzichtelijk heb
wat er allemaal per maand wordt afgeschreven
en wanneer, blijf ik het moeilijk vinden om dat
overzicht te houden.’
Een rondvraag op de campus leert dat deze
student niet de enige is die moeite heeft om het
overzicht over zijn financiën te houden. Een terugkerend onderwerp onder de bevraagde studenten is
dan ook de onzekerheid over hun eigen financiële
situatie. Dit komt tot uiting in uitspraken als
‘Eigenlijk weet ik niet altijd even goed hoeveel
geld ik kan besteden’ en ‘Soms sta ik bij de kassa
en ben ik bang dat er niet genoeg saldo op mijn
rekening staat.’
Het afgelopen jaar is het aantal studenten dat hulp
zocht bij schuldhulpverleners verdubbeld. In 2018
zijn het er tegen de 5.000, schat de Nederlandse
Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Dat
komt echter niet alleen door de invoering van het
leenstelsel.
Een abonnement voor dit, een rekening voor
dat. Studenten hebben steeds meer moeite om
overzicht over hun financiën te houden. En als je
het overzicht verliest en daardoor in de schulden
terecht komt, kan dat ook nog eens gevolgen
hebben voor je studieresultaten. Een student
Communicatie die anoniem wil blijven: ‘Ik heb

SCHULDREGELINGEN

Als je als Groningse student voor financiële hulp
bij de gemeente aanklopt, word je al snel doorverwezen naar de Groningse Kredietbank (GKB).
Daar kun je begeleiding krijgen van een jongerencoach. Van Kim Derksen, bijvoorbeeld. ‘Wanneer
studenten bij ons komen, gaan we eerst met ze
in gesprek en kijken we waar we ze mee kunnen
helpen. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig
samen een budgetoverzicht te maken en door te
nemen wat de inkomsten en uitgaven voor de
komende maand zijn. Op die manier blijf je zelf
verantwoordelijk voor je betalingen en helpen wij
je om weer overzicht te krijgen. Mocht dat niet

voldoende zijn, wat soms zo is, dan kunnen wij
ook het budgetbeheer overnemen en eventueel een
schuldregeling treffen.’

LEENANGST

Kundien van Loo, senior-preventiemedewerkster
bij de GKB, benadrukt dat hulp altijd op vrijwillige basis is en ook mogelijk is als je nog helemaal
geen schulden hebt. ‘Waar we kunnen, helpen we
zoveel mogelijk om te voorkomen dat studenten in
de financiële problemen terecht komen. Momenteel geven we bijvoorbeeld voorlichting op de
Hanze aan eerstejaarsstudenten van de opleidingen
Rechten en Social Work. En aangezien de reacties
van studenten hierop veelal positief zijn, hopen we
dat we ook studenten van andere opleidingen op
deze manier kunnen bereiken.’ Ook de Hanzehogeschool onderkent de problematiek, men werkt
zelfs aan een cursus. Ook de Hanzehogeschool
onderkent de problematiek, men werkt zelfs aan
een cursus. Manager Studentenzaken Nynke
Beintema: ‘Vanuit verschillende kanten kregen
we de indruk dat er veel studenten moeite hebben
om hun geldzaken op orde te krijgen. Zo bleek
uit een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht
dat één op de vijf studenten moeilijk rond komt.
Ook vanuit het decanaat en het project Healthy
Lifeskills, waarin we het afgelopen jaar met meer
dan tachtig studenten hebben gesproken, kregen
we te horen dat het aantal studenten met vragen
over hun financiën toenam.’
Volgens Beintema zijn studenten meer gaan
werken door de invoering van het leenstelsel.
‘Omdat ze bang zijn om te lenen, gaan ze meer
werken. Dat zorgt helaas vaak voor studievertraging. Om studievertraging te beperken en te voorkomen, waren er al plannen om het cursusaanbod
van het Study Succes Center te vernieuwen. Een
cursus omgaan met geld past daar wel goed in.’
Hoewel de besluitvorming over het wel of niet
aanbieden van de cursus nog niet definitief is, is
er al wel iets bekend over de vorm en inhoud. ‘Als
alles doorgaat maakt de cursus deel uit van een
breder aanbod aan cursussen die gericht zijn op
studentenwelzijn. Met de nieuwe cursussen willen
we studenten de vaardigheden aanleren om beter
om te gaan met hun gezondheid, stress en ook hun
financiën. Voor dit laatste willen we, mogelijk in
samenwerking met de GKB, komend studiejaar
beginnen met een aantal workshops financieel
plannen.’
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In de wereld van de klassieke
muziek krijg je geen baan, je moet
hem wínnen. Gelukkig is Matthijs
Leffers een winnaar. Een nuchtere
winnaar, dat wel. ‘Tubaspelen is
gewoon lucht verplaatsen.’

verandering, want op het conservatorium was ik
altijd een eenling.’

Boudewijn Otten
Foto: Luuk Steemers

Laat me raden, als klein jongetje begonnen bij
de Friese dorpsfanfare?
‘Bijna goed. Ik kom uit Leens, dat is Groningen.
Op m’n achtste begon ik op de bugel, maar vrijwel
meteen ging ik verder op het eufonium, die ook
wel kleine tuba wordt genoemd, of tenortuba.
Ik was een jaar of elf toen ik overstapte op de
tuba. Dat is de bekendste, in het vak noemen we
hem ook wel bastuba. In dat jaar kreeg muziekvereniging Wilhelmina een nieuwe dirigent,
Bienze IJlstra, die me vrijwel meteen meenam
naar Fryslân. Dat was een belangrijke stap voor
me, want het motiveerde enorm. Voor de duidelijkheid, geen kwaad woord over Wilhelmina,
dat is zeker géén hoempaband. Het is een serieus
fanfare-orkest, op niveau.’

Tien jaar nadat hij de tuba voor het eerst in
handen kreeg, studeerde Matthijs in 2018 cum
laude af bij Ane Travaille, sinds jaar en dag tubaïst
van het Noord Nederlands Orkest én sinds mensenheugenis hoofdvakdocent aan het Prins Claus
Conservatorium.

Zo, jij kunt het dorp weer in.
‘Fijn. Maar om terug te komen op je vraag, Groningen of Fryslân? Ik ben absoluut een grensgeval.
Fryslân heeft een enorme traditie in de harmonie,
fanfare en brassband. Ik belandde al snel bij
De Wâldsang uit Buitenpost en De Bazuin uit
Oenkerk. Top-brassbands die veel optreden. Dat
vind ik ook het leukst aan het werk, spelen voor
publiek.’
‘Fnugg is het Noorse woord voor sneeuwvlokje,
en op de één of andere manier klinkt dat door in
de muziek. Je hoort een soort ruimtelijkheid en
toch klinkt het vriendelijk. Op het eind wordt het
vrolijk en een beetje gek. Dat mag best… natuurlijk. Klassieke muziek hoeft niet ernstig te zijn,
helemaal niet.’
Op 23 september liet Matthijs Leffers het Noorse
sneeuwvlokje, een compositie van Øystein
Baadsvik, neerdwarrelen op het publiek van
Podium Witteman. Het gehoor had zichtbaar
plezier in het ietwat ongewone optreden van de
22-jarige tubaïst.
De tuba als solo-instrument, eerlijk gezegd…
‘Nog nooit van gehoord zeker? Is niet erg. Er is erg
weinig muziek voor tuba geschreven. Het is ook
een relatief jong instrument, uit de jaren dertig
van de negentiende eeuw. Pas in de Romantiek
kreeg het een plaats in het werk van Brückner,
Mahler, Wagner en Richard Strauss. Maar solo?
Dat kwam pas na de Tweede Wereldoorlog.’
Kun je de kachel laten branden van solo-werk?
‘Wat dacht je? Neeee. Het is een kleine wereld.
Ik doe nu de master-opleiding in Hannover, bij
professor Jens Bjørn-Larsen, de opleiding waar
al het tubatalent van Europa opaf komt. Vijftien
studenten slechts. Maar voor mij was het een hele

Dat lijkt me nogal wiedes.
‘O nee, je hebt er mensen bij die het liefst alleen
maar in hun hokje zitten oefenen. Hoe noem
je dat, bijna autistisch… monomaan, ja. Dat is
prima, hoor, die mensen heb je ook nodig. Voor
mij is dat vele oefenen het zwaarst. Steeds weer
bezig zijn met het verbeteren van je basis. Je bent
er zeker een uur of zes per dag zoet mee.’
Fysiek ook niet eenvoudig, hoe zwaar is een
tuba eigenlijk?
‘Een kilo of twaalf, dus dat tikt wel aan. Ik sport
zeker drie keer per week, want ik wil fit blijven.
De beweging heb ik ook nodig, tubaspelen doe
je meestal zittend. Er zijn trouwens ook collega’s
die niet sporten. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Ik
móet gewoon.’
Ademen, hoe zit dat? Hebben tubaïsten grote
longen?
‘Hmm, ja, denk ik toch wel. Mijn longinhoud is
ongeveer 5,2 liter. Een normale man zit op vier,
vierenhalf. Er zijn ook wel tubaïsten met een
inhoud van zes liter. Maar pas op, het gaat vooral
om hoe je met die lucht omgaat. Het is gewoon
een kwestie van lucht verplaatsen en als je weinig
lucht hebt, moet je er economisch mee omgaan,
niks verspillen. Je kunt twee liter in twee seconden
wegblazen, maar ook in zes seconden. Het geluid

maak je met je lippen, door je lippen al dan niet te
laten trillen. De lucht veroorzaakt de compressie,
de druk op de lippen. Hoe hoger de compressie,
hoe hoger de toon. Ja, je doet het niet zomaar, die
lucht moet door een buis van in totaal vijf meter
en de buis van de contrabastuba is nog een stukje
langer.’
Ho, contrabastuba? Is er een nog lagere tuba?
‘Jazeker. Wie bastuba studeert, studeert ook
contrabastuba, die is iets groter. De techniek
van bas en contrabas zijn praktisch hetzelfde. In
orkesten zit meestal ook maar één speler voor
beide instrumenten. Dus ja, dat hoort gewoon
bij de opleiding. Als je alleen tuba speelt, maak je
weinig kans om een baan te winnen.’
Een baan winnen?
‘Zo noemen we dat. In een orkest krijg je geen
baan, je moet ervoor knokken. Ze weten vaak al
met wie ze te maken hebben. Je moet opvallen
en in dat opzicht was afgelopen jaar echt fantastisch. Ik won de auditie voor het Gustav Mahler
Jugendorchester, één van de beste jeugdorkesten
van de wereld. Dat orkest, dan maak je wat mee,
hoor. We hadden concerten in Lissabon, Madrid,
Barcelona en Wenen. En dan noem ik er maar een
paar. Dat zijn zulke leerzame ervaringen. Ik hoop
dat ik de audities voor volgend jaar weer win.’
Huh? Tot op welke leeftijd kun je in een jeugdorkest spelen?
‘Bij het Mahler Jeugdorkest tot je 27-ste, dus ik
kan nog even. De optredens en tournees zijn goed
voor me. Het helpt me bij de voorbereiding op
audities. Nee, ik heb geen podiumangst, daar ben
ik te nuchter voor en geniet ik te veel van muziek
maken. Je trakteert het publiek op iets moois,
zo zie ik het. Dat staat voorop, ook als ik aan
competities meedoe. Solo spelen is heel gaaf en
als je wint, zoals ik vorig jaar het Grachtenfestival
Conservatorium Concours, dan is dat top. Maar
dat betekent niet dat je een baan hebt of krijgt.
Daarvoor…’
… heb je een hele lange adem nodig?
‘Sowieso. Ik weet dat ik het kan. Ja, echt. Rex
Martin, professor Bjørn-Larsen, dat zijn grote
voorbeelden en uitdagingen tegelijk. Dat niveau
wil ik halen en dat ga ik ook doen. En lekker
spelen, zo veel mogelijk het podium op. Dit jaar
speel ik overal in Europa, van Dresden tot Oviedo
en van Lissabon tot Bolsano. Weet je wat leuk
wordt? Op Schiermonnikoog spelen Garth Knox
en ik tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival, een stuk voor tuba en altviool. Dat is een
bijzondere combi.’
Verder nog hobby’s?
‘Ik hou erg van windsurfen. Als ik vrij ben zit
ik veel op Lauwersoog. Verder hou ik van gezelligheid en muziek draagt daaraan bij natuurlijk.
Het zal je misschien verbazen, maar ik heb een
tijd lang m’n eigen dj-muziek gemaakt, echt waar,
elektronische muziek. Zelfs nu werk ik er af en toe
nog weleens aan. Ontzettend gaaf.’
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LOCO
Luuk Steemers

TWEEDEJAARS HBO-RECHTEN
ELMA WIERSMA (21)
IS MIXED MARTIAL ARTIST
‘Tijdens de KEI-week zag ik een demonstratie
mixed martial arts waarbij een tenger meisje
jongens op de rug wist te leggen. Ik was meteen
om. Kracht kun je tegenwerken met techniek,
bijvoorbeeld door met een aanvaller mee te
bewegen en gebruik te maken van de snelheid en
de drukpunten. Dat boeit me. Bij mixed martial
arts gebruik je technieken uit alle vechtsporten.
Ik probeer steeds beter te worden en maak altijd
aantekeningen van wat ik bij trainingen heb
geleerd. Van vechtsporten word je zelfverzekerder,
maar doordat je weet hoeveel schade je kunt
aanrichten, geeft het ook een extra verantwoordelijkheid.’
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TEO VERSUS STUDIESTRESS

MICRODOSING
Teodor Lazarov
Foto: Pepijn van den Broeke

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 een eeuwenoud gebruik uit:
microdosing.

WEEK 2

Mijn lijf reageert heftig op de capsules. Zou ik er
te veel in gedaan hebben? Mijn dosis zit tussen de
0,75 en 0,95 gram. Wanneer ik ’s ochtends vroeg
een capsule neem en binnen een half uur iets eet,
draait mijn maag zich om. Het is alsof ik de rest
van de dag in een bad trip zit die zich ergens in een
parallel universum achterin m’n hoofd afspeelt.
Blijf ik twee uur vasten na inname, dan is er niets
aan de hand.

WEEK 3

Drie weken zijn voorbij gevlogen. Ik slik de tiende
capsule. Of microdosen heel relaxt is, weet ik
niet. In de dagen van inname voel ik een bepaalde
disconnectie. Ik glij door het etmaal heen. Wat er
ook gebeurt: ik zie het, accepteer het en laat het
los. Niets blijft kleven.
De dag na de inname is interessanter. Die voelt
vaak als een hele grote opluchting, heel ontspannen en tevreden. Het is alsof er iets intens
heftigs is gebeurd, en dat alles goed is gekomen.
Oprechte opluchting.

Het moest er een keer van komen. Microdosing
van psychedelica is in de afgelopen tien jaar vanuit
de underground zo hard de mainstream ingeklapt,
dat er zelfs in de gangen van de UB over gepraat
wordt.
Wanneer schrijver Kasper van Hoek me vertelt dat
hij aan een microdosing-onderzoek van de Leidse
universiteit heeft meegedaan, breekt mijn klomp.
Want ja, de truffels waarin psilocybine zit, zijn
legaal en microdosing is onschadelijk totdat het
tegendeel is bewezen. Dan wil ik het aan den lijve
ondervinden ook.
Ik koop drie doosjes Valhalla-truffels bij de lokale
truffelboer, de sterkste die er zijn, zegt-ie. Anderhalve portie om te drogen. De rest verorber ik op
Goede Vrijdag, twee dagen voordat ik de eerste
capsule met gedroogde truffel zal innemen. Het
idee achter deze macrodosering is dat ik mijn brein
goed met psilocybine spoel, zodat ik het effect van
de stof met microdoses kan onderhouden.
Goede Vrijdag, dus, geen half werk, head first de
orkaan in. Ik kan pagina’s aan de trip wijden,
maar de samenvatting is: Beste Vrijdag Ooit.
Toch ben ik de maandag erop gespannen. Alsof
mijn geest is vergeten wat er zich vrijdag heeft
afgespeeld.

RETROSPECTIE

Einde avontuur. Ik verwachtte een leidende en
dominante ervaring. Iets wat me een bepaalde
kant zou opduwen (zoals Ritalin doet). Maar
niets was minder waar. Aan het einde van week
4 kan ik slechts twee dingen aanwijzen die steeds
terugkomen.
Het eerste is een angstvermindering. De wereld
redt zich ook zonder mijn werk, mijn gelul, mijn
bestaan. Wat een opluchting.
Het tweede is mijn ongezonde relatie met werkgerelateerde pijn, de steken in mijn onderbuik
wanneer ik iets uitstel. Nu zegt een innerlijke
stem: ‘Als het zo’n pijn doet, maak het dan nu
maar af.’ Niet dringend of dwingend, maar kinderlijk eenvoudig en tegelijkertijd heel sterk. Dat
effect op m’n handelen is positief.

WEEK 1

Hap, slik, weg. All Stars aan, sporttas, gym. Alles
gaat van een leien dakje. Deadlifts, pull ups, alles
no stress. De front-squat, men neme een olympische stang met gewicht naar keuze. Beide handen
omklemmen de stang, ellenbogen naar voren,
stang op de borst en door de knieën. Ik. Haat.
Het. Maar, vandaag zwijgt m’n haatstemmetje. De
oefening doet me niets.
Om de dag neem ik een capsule, volgens verschillende microdosingschema’s de gebruikelijke
aanpak. Waarom? Men denkt dat de werkende stof
twee dagen in je systeem actief is. Je kunt de derde
dag als rustdag gebruiken, maar ik heb haast.
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CONCLUSIE

Foto: Pepijn van den Broeke

Terugkijkend op een maand gebruiken, raad ik
psilocybine-microdosing niet aan. Het is lastig
doseren met truffels en daardoor kun je de sweet
spot moeilijk vaststellen. Bovendien is het niet
per se zo dat ik me op dagen van inname goed
kan concentreren, wat een must is tijdens tentamenperiodes. Wel merk ik, of denk ik te merken,
dat mijn behoefte aan controle en de angst die te
verliezen afnemen. Ik durf mijn rigide structuur
los te laten, denk eerder in mogelijkheden en zie
minder beren op de weg.
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Wat kun je doen als je nieuwe vrienden denken dat je
veganist bent terwijl je stiekem dol bent op de snackbar.
In mijn nieuwe vriendenkring is iedereen of veganist
of vegetariër. Ik ben toevallig in die club verzeild
geraakt toen ik een jongen ontmoette die me helemaal
enthousiast maakte voor zijn levensstijl. Hij sleept me
mee naar feestjes en etentjes met leuke mensen. Supergezellig! Maar, toen ik een tijdje geleden met mijn
oude vrienden lekker losging in de kroeg en vervolgens
naar de snackbar, ging ik voor de bijl met een patatje
kapsalon. Heerlijk! En dat doe ik dus wel vaker, eerlijk
gezegd. Met een schuldig gevoel de day after, dat wel.
Wat zou jij doen? Het lijkt wel of ik dubbel uit de kast
moet komen!
			Rosalie
Lieve Rosalie,
Veganistisch eten is van geitenwollensokkenvoer veranderd in een hippe lifestyle, met vegan festivals en
vegan foodtrucks waar je van weedburgers, soja-ijs
en oesterzwamkroketjes smikkelt. Tien jaar geleden
was Volkert van der G. de enige bekende veganist,
nu pronken celebs als Beyoncé, Miley Cyrus, Ariana
Grande en Paul McCartney met hun veganisme op
sociale media en in interviews.
Jouw gedrag is een wisselwerking met je omgeving.
Je veganvrienden inspireren je om plantaardig te
eten. Maar als je met je oude vrienden in de kroeg
hangt en iedereen na het stappen een vette bek
haalt, bestel je een kapsalon. Ook bij die club wil je
niet uit de toon vallen. Wees gewoon lekker jezelf,

een veganist die af en toe behoefte heeft aan een Big
Mac. En bedenk er een mooie term voor: flexanist,
bijvoorbeeld. Je kunt veganistisch eten, tot je oranje
ziet van de wortelen en zoete aardappels, en af en toe
eens dierlijk uit de band springen. Je vraagt me wat
ik zou doen: ik zou me er vooral niet schuldig over
voelen, maar lekker genieten van dat sporadische
broodje shoarma, rundvleeskroketje of eierballetje.
Lieve Loes,
Ik ben helemaal niet zo ijdel en maak me over het algemeen niet druk om kleding of hoe ik er uit zie. Maar
eens in de maand zou ik het liefst diep onder mijn
dekbed kruipen en er pas weer uitkomen als ‘ie’ weg
is. Dan heb ik een joekel van een puist en het gevoel
dat iedereen eerst die puist ziet en dan pas mij. Ik voel
me die week sowieso niet al te zelfverzekerd, maar met
zo’n pukkel zou ik me het liefst verstoppen. Ken je dat?
Wat doe jij op zo’n dag?
			Marieke
Lieve Marieke,
Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen: afblijven!
Hoewel uitknijpen zaligmakend lijkt, doe je er goed
aan om er met je tengels af te blijven. Camoufleren
met alleen een beetje poeder en zorgen dat de
aandacht naar iets anders gaat! Stift je lippen, doe
mascara op, style je haar en trek een kek shirtje aan.
Accentueer je sterke punten, die zullen zeker de
aandacht afleiden van die knoeperd op je neus. No
worries!

HANZE

MAG

LIEVE
LOES

Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.

REDACTIE-ADRES
Zernikeplein 7
E0.28 / E0.29 / E0.31, Groningen
POSTADRES
Postbus 30030
9700 RM Groningen
telefoon: 050 5955588
e-mail: hanzemag@org.hanze.nl
REDACTIE
Chris Wind - hoofdredacteur
050 5955585 c.f.wind@pl.hanze.nl
Boudewijn Otten - (eind)redacteur
050 5955582 j.b.m.otten@pl.hanze.nl
VORMGEVING & ART DIRECTION
Jean-Maxim van Dijk
www.studiojmx.nl
MEDEWERKERS
Tatiana Coba
Alejandra Barreto Cortés
Freek Niemeijer
Teodor Lazarov
Davey Schippers
Lidian Boelens
Luuk Steemers
Loes Vader
Beau Zyad
Jasper Bolderdijk (fotograaf)
Pepijn van den Broeke (fotograaf)
Ype Driessen (fotostrip)
Rick van Duuren (cartoonist)
Roy Froma (fotograaf)
Sam Peeters (cartoonist)
Leo van der Reest (cartoonist)
Anne Staal (cartoonist)
PRODUCTIE
Redactie HanzeMag &
Grafische Industrie De Marne B.V.
Oplage: 5000
ADVERTENTIES
Martini Media
050-3142244
info@martinimedia.nl
45

HANZEMAG IS
LOOKING FOR
JOURNALISTIC
TALENT!
HanzeMag is looking for students who want to gain journalistic experience while earning some
money as well. We fill two blogs every day, make several videos every week and make a magazine
every two months. Of course we mainly focus on news and stories from Hanze UAS, but we also
find Groningen student life, student associations, sports clubs, student politics, internationalization
and general stories about Groningen very interesting. We are looking for writers, photographers,
filmmakers, bloggers, columnists, illustrators and podcasters. In short, every creative spirit is
welcome! Experience is not a requirement, we are looking for talent, not experienced journalists.
Would you like to contribute? Send an e-mail to c.f.wind@pl.hanze.nl with your specialty(s),
interests, and possibly texts/videos that you have made earlier. A cover letter is not necessary!
Unfortunately, due to Dutch law, we can only pay EU-students, but of course non-EU students
are more than welcome to contribute on a voluntary basis!
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LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

OLGA DEMCHENKO (18)
FIRST-YEAR STUDENT
INTERNATIONAL BUSINESS
& MANAGEMENT STUDIES
UKRAINE
43.9 MILLION INHABITANTS
14.5 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘I was borne in Rivne, a small city in the western
part of Ukraine between Lviv and the capital of
Kiev. Groningen is about the same size, but feels
more comfortable because here we have created
our own nation of international students. This has

really become my place.
‘Before I decided to study in Groningen I’d been
to the Netherlands at least seven times. My father
is an entrepreneur, buying cars and technical
products in Europe and selling them in Ukraine.
He often takes my mom, my twin sisters and
me on his business trips. So I have been all over
Europe since I was six. A daughter of one of my
father’s friends used to study at Hanze. She told
me it’s a good university and Groningen a fun city.
That’s why I decided to study here.
‘I like languages, I speak Ukrainian, Russian
and English well. Presently I’m starting to learn
Dutch. I translate from English to Ukrainian to
earn some money. There are websites where you
can find assignments. This way I don’t have to beg
for money from my parents. They already pay a lot
for my education and accommodation.
‘Sometimes I’m lazy, but if it’s necessary I force
myself to work. I have a great desire to finish this
study programme, so I will succeed. I strongly
believe that everything is doable, even if it’s
difficult.
‘The first exam block was a bit of a
disappointment. I failed a lot of exams. So I
decided to work very hard for the second block. I
don’t need a lot of sleep. Last exam block I slept
fifteen hours during the entire week. I can only
study at night and in my room in Beijum I can
only rest and relax. So I studied in the lobby of the
Student Hotel while other people were partying,
continuing into the wee small hours. The staff
were shocked, but they were absolutely great,
bringing me coffee all the time. I haven’t got all
the exam results yet, but at least I managed to pass
the resits, which is very gratifying.
‘I hope I will graduate here. Afterwards I would
like to work in a Dutch company for a year or two,
maybe in Amsterdam and work at several places
across the globe. But I really love my country. I’m
sure I will return, but not before I’m old, seventy
would be fine.’
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NICE
PODCASTS
FOR
STUDENTS

Alejandra Barreto Cortés
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If you find morning shows on
the radio annoying or when
you’re tired of listening to the
same old songs over and over,
then maybe you should give
podcasts a try.

In How I Built This, you will hear the story
behind successful companies told by their creators.
In each episode, the host Guy Raz speaks to new
entrepreneurs who tell everything they went
through to achieve what they have now. Some
of the episodes feature the creators of Instagram,
Airbnb, Zumba, Ben & Jerry’s and much more.
They focus on the struggles and rejections rather
than on the intelligence and brilliance of the
creators. At the end of each episode, there is a
segment called How You Built That which briefly
features listeners who are creating cool stuff. So,
if you have a business idea in mind and you want
to get it off the ground, How I Built This will
provide you with inspiration and, probably, some
ideas too.

TED RADIO HOUR

Recommended by Tiko Rijzinga, student of Finance
& Control
Why do you like this podcast?
‘I enjoy watching TED Talks a lot, so when I
found out TED had a podcast, it rapidly became
one of my favourites. Even if I’d already listened
to the TED Talk, the interviews and other experts’
input add new insights into the subject.’

Podcasts can be very entertaining, but they are
also a great tool to learn new things about various
topics. We decided to ask students about their
favourite podcasts. In the list, you will find four
interesting podcasts in English to start off your
morning on the right foot.

HOW I BUILT THIS
Recommended by Julia van Kammen, student of
Photography
Why do you like this podcast so much?
‘This is one of the most inspiring podcasts I know.
It shows the Side B of successful companies that
we usually don’t get to see. We just know about
the success they have, but not about the struggles
that happened behind the scenes that made it
possible. I, myself, am starting my own business,
so knowing that even the most successful entrepreneurs have had such rough times and despite it all,
they achieved what they did, it’s very comforting
and motivating.’
Do you have any favourite episodes?
‘It is hard to pick just one. Because even when I
know nothing about a company or their field of
business, the stories of its origins are just compelling.’

What is your favourite thing about it?
‘I like how I can learn about a variety of topics
from experts in every episode. Besides, the audio,
the production, as well as the questions of the host
are spot on!’
What’s your favourite episode?
‘They have many good ones and I can’t remember
them all. But one of the latest I heard that stuck
with me was Failure Is An Option. Their attitude
to failure is very interesting and really changed my
opinion on that matter.’
The TED Radio Hour Podcast compiles several
TED talks around a specific topic. But more than
just rebroadcasting TED Talks, the show goes
deeper into the topics and the world’s most remarkable thinkers, scientists, artists, and visionaries
take the listeners on a journey of ideas. Every
weekly episode succeeds to seamlessly blend fragments of TED Talks, interviews and comments
from both the host and the featured speakers.

SIDENOTE

Recommended by Valentina Lozano, student of
Environmental Psychology
What do you like about this podcast?
‘It explains the science behind everyday stuff in
a very entertaining way. They also tell stories of
their own and have a segment called What Did
We Learn This Week where they just tell about
random interesting things they’ve found out.’

What is your favourite thing about it?
‘The Debate Time segment. The narrators are a
couple and it’s very interesting to see how they
debate when they have very different views on
a certain subject. I also like the side notes that
Rachel (their friend) gives explaining some science
facts about Mitch’s and Greg’s stories.’
The creators and hosts Mitchell Moffit and
Gregory Brown define Sidenote as ‘A podcast
where every episode we tell stories about a controversial topic and then debate. We research and
splice in all the mind-blowing science throughout, so you’re entertained while simultaneously
learning.’ They are an openly gay couple who met
while studying biology in Ontario and together
they created the AsapSCIENCE YouTube channel.
The topics of their podcast are very diverse and
often include a few awkward stories of their own.
Some of their episodes are: Climate Change: Is It
Too Late?, Phone Addiction: Are You Addicted
To Your Phone?, Gay Marriage: Should We Get
Married?, Game Of Thrones: Brilliant Or Boring?,
and many more.

STUFF YOU SHOULD KNOW

Recommended by Luisa Velásquez, student of European Languages and Cultures.
Why do you recommend Stuff You Should
Know?
‘I’m a very curious person and I like to know stuff
about different topics. The hosts cover a wide array
of topics and do a lot of research on them. But
they’re not experts by any means. If they make a
mistake, they’re not afraid to admit it and correct
themselves. That makes them easier to relate to
than if they were two experts talking.’
What have you learned by these podcasts?
‘I’ve listened to many of them, but recently I
found a very interesting one called How Sign Language Works. I learned, for example, that there are
hundreds of sign languages and not just one as I
always thought.’
In each episode of this podcast, Josh and Chuck
explain different topics to their listeners. The
variety of subjects is very wide, ranging from
fields like urban legends, science, history, pop
culture and more. Some of their episodes include
How SPAM Works, What Is A Hangover Really?
and The Black Panther Party. The hosts are not
experts on the subjects they discuss, they are just
two guys who just happen to be very curious and
like to share their research with their listeners and
each other. SYSK has a very organic vibe, since
their hosts don’t have a script or time limit before
they hit the record button. They do their research
separately and very often surprise each other with
the facts they have come across.
9int
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HOW TO
AVOID
SCABIES
Tatiana Coba

Last summer authorities
reported an increase in the
cases of scabies among students
in Groningen. How do you
prevent this nasty bug from
destroying your summer? Here
are some tips from experts.

Every week, students with itchy hands come to
visit doctor Jo Webster. Her diagnosis? Scabies,
a skin infection caused by an microscopic mite
called sarcoptes scabiei, who lives in warm places
with poor hygiene. This mite digs furrows in your
skin with its mouth and front legs to put its eggs
inside, which triggers intense itching, especially at
night.
‘We see patients with scabies on a weekly basis,
often they got it from an infected friend or housemate’, says GP Jo Webster from healthcare practice
StudentArts.

The easiest way to get scabies is by direct contact
with someone who is infected. ‘You must have
skin-to-skin contact with a scab patient for fifteen
minutes before you can get it yourself’, explains
the Groningen Municipal Health Service on their
website (GGD).

PREVENTION

To prevent scabies, the first thing you should avoid
is sharing your bed with someone that has poor
hygiene or red stripes on their skin. The rash can
appear anywhere, but it often starts between the
fingers.
‘Sometimes the corridors that the mite has dug
into the skin are visible as red stripes. Blisters
and red bumps may develop on the surface, for
example between the fingers, wrists, and feet’, says
the Dutch Ministry of Health website.
It is also possible, but quite rare, to get scabies
by using infected clothing or bedding. ‘I got
these damn wretched creatures because I went to
a goodwill store and tried on a pair of infected
pants’, shares Andrea Flinn in the Facebook group
Scabies Sufferers Support Systems.
Keep in mind that mites cannot survive for more
than three days when they are not on human
skin, so being reasonably clean should keep you
protected. This means that you should wash your
bedding regularly, clean your second-hand clothes
before you use them, don´t borrow clothes from
people you barely know, and try to avoid filthy
hostels.

THE SYMPTOMS

‘Scabies is not a serious disease, but it can be quite
distressing due to the severe itch that it causes. It
needs to be treated as soon as possible to prevent

further spreading to other people’, explains Dr.
Webster.
Because this infection is associated with poor
hygiene, it is embarrassing to be open about it.
Therefore, authorities don’t know the exact figures,
but they have noticed that outbreaks can happen
in places where many people live closely together,
such as student houses.

EASY TREATMENT

If you happen to read this article way too late and
you already got scabies, don’t panic. The most
common treatment is to rub a lotion, prescribed
by your GP, that contains Permethrin, an insecticide that kills scabies mites and has cortisone
to reduce itching. It may remind you of the time
when you got lice in primary school.
‘You apply it on your whole body, up to your
jawline and in between your toes and fingers.
You’ll need to repeat the treatment one week later’,
says Dr. Webster.
Along with the medical treatment, you should
wash all your clothes and bedding at at least sixty
degrees and put clothing that can’t be washed
inside a sealed bag for three days, until the mites
die. However, the itch does not go right away.
‘Be aware that the itch can get worse after the
treatment in the first few weeks. It can take up to
six weeks for the skin to completely heal’, explains
Dr. Webster.
To avoid all these inconveniences, spread this
information along in your student residence and
make sure you vacuum and clean that comfy sofa
you found on the street, you know, the one with
that pizza crust stuck in the cracks, which many of
your friends use to sleep on.
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The North of the Netherlands is full of festivals,
and you won’t hear us complain. Older people
still like to talk about how the Rolling Stones in
1999 let huge crowds dance in Stadspark, now
those times seem to return. Two new festivals with
major international names must put Groningen on
the map as a festival city again. In short: let’s go
crazy! The festivals are in chronological order and
only the price of a complete ticket is shown. You
can look up all other info yourself, google is your
friend.
Oerol Festival
What if there is water all around you and you can’t
go anywhere? Party hard! And that is exactly what
they do on the island of Terschelling. The island is
a beautiful destination anyway, but add a pinch of
music, a hint of theatre and a bit of landscape art
and BAM, OEROL!
That does mean that Oerol is certainly not an
I-rave-in-my-miniscule-hotpants-high-on-x
festival. The event is friendly towards young
children and old farts. Also in terms of line up.
Because yes, you see some solid performances
in obscure bars here and there, but it remains a
cultural event. Biggest plus: the island as a festival
site.

MadNes
This three-day party on Ameland is for the
well-balanced people. Why, you ask? In addition
to ska and other music, the focus during MadNes
is mainly on surfing and skating. Sporty types
who want to get rid of the calories of the cold
beers and greasy fries by riding the waves. From
your plate to your board, you could say.
But if you have the balance of a drunk EU chief,
MadNes is still an option. After all, watching is
also fun. And they offer beginner clinics, so you
can learn everything. Moreover, you do not need
particularly good motor skills for a few moderate
dance steps. Just ask uncle Jack after three beers
on my mother’s birthday.

Hongerige Wolf
Ladies and gentlemen, hide your grandmother,
Hungry Wolf is coming! No, but seriously, isn’t
that a cool name for a festival? It is derived from
the village where the event is being held: Hongerige Wolf, which is the Dutch translation of
hungry wolf. The festival area: a sheep field. Can
you baaaaalieve that?? To make things even more
relevant the theatre performances are held in
wooden barns.
Don’t expect Tom Jones in a glitter suit here, but
rather local theatre performances, art and musical
talent. A disappointment? Certainly not. This
hidden gem in the polder is a breeding ground for
up-and-coming talent.

What: culture
When: 14 till 23 June
Where: Terschelling
Price: € 26

What: music, surf and skate
When: 5 till 7 July
Where: Ameland beach
Price: € 137.50

What: music, art, theatre
When 12 till 14 July
Where: Hongerige Wolf
Price: € 67.50

Stadspark Live
This year for the first time: Stadspark Live!
The one-day event is one of the two brand new
spectacles that will take place in Groningen city
next summer. Stadspark has a rich history of
legendary performances to its name. For example,
Mick Jagger and associates shook their hips here
decades ago, just like Tina ‘nice hairdo’ Turner.
The bosses at Stadspark Live this year: none other
than Sting, Tom Odell, Ronnie Flex, The Specials
and the woman with as many hits as children:
Anouk. And do you hate humor? Stay at home,
dude. The show is presented by comedians Bertje
Visscher and Arjen Lubach.

FestiValderAa
Find a buddy, put on your matching North Face
jackets, wear some hiking boots and go! The
FestiValderAa is in the middle of the forest, the
woods of the province of Drenthe. That’s right,
da Dutch jungle. And don’t expect any hard bass,
insane techno or ear shattering metal there. No,
the FestiValderAa is relaxation everywhere.
What you do find between the leaves: art, culture,
easy-listening music and peace. Explore the area
while waddling, biking or riding like two idiots on
a tandem. Everything is possible, and preferably at
a relaxed pace. Tranquilo, tranquilo.

Welcome to the Village
Leeuwarden, the capital of Western neighbouring
province of Friesland, offers the most environmentally conscious festival in the Netherlands:
Welcome to the Village. The name says it all: it
really is a village. And what a village it is. Everything breathes sustainability. From organic food
and the pursuit of waste-free, to energy-neutral
stages and the unwashed armpits of the visitors.
But there’s more. In addition to a host of local and
international acts, there are also scientists, artists
and other smart geeks around. Everyone with their
own show, idea or story, which means there is
always something interesting to experience. Pesticide-free cherry on the vegan pie? The terrain is very
well decorated and everything takes place in nature
park De Groene Ster. That means green star, which
is very applicable, because you also seem to get that
if you eat organic food for long enough.

What: music and humor
When: June 22
Where: Stadspark
Price: € 45

What: art, poetry, culture, music
When: 5 till 7 July
Where: Schipborg
Price: € 27.50

What: pop, rock, electronic
When: 18 till 21 July
Where: De Groene Ster, Leeuwarden
Price: € 105.23
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Vogelpop
Vogelpop (bird pop) might sound like the excrement of one of our feathered friends, but it really
is awesome. Because although they don’t have the
coolest bands, the most beautiful stage or the most
amazing location, the atmosphere seems to be
ridiculously nice.
Hip hop from the U.S. of fucking A, rock from
Germany: there is something for everyone here.
And you can always smoke a blunt, which will
guarantee you a great time in the Ansen meadows.
What: pop, rock, hip-hop
When: July 26 & 27
Where: Ansen
Price: € 25
Into the Grave
You never buy Ariel Color detergent, even when
it’s for sale? Then the chance is big that you will
love Into The Grave. This metal festival is mainly
populated by pale, long-haired creatures and the
language they speak sounds like growling and
grunting. And even more fitting: the campsite is
next to the cemetery. Great, if you are into that
kind of stuff…
But seriously, this is an amazing metal party.
Although the visitors often look dangerous, the
atmosphere is pleasant. Even in the pit with bands
like Meshuggah and Anthrax, friendships for life
will be born. Beer, beards and loud metal. Good
luck with that!
What: a lot of metal
When: 9 till 11 August
Where: Leeuwarden city center
Price: € 58.50

Paradigm
Do you always wear sunglasses even when the
sun is not shining? Off to Paradigm Festival then!
From behind your dark glasses you will experience
the wonderful world of techno, house and other
electronic sounds. The best names, the hippest DJs
and all that in the back garden of Groningen: the
Suikerunie area.
There, more bottles of H₂O are sold over the
counter on 9, 10 and 11 August than after an
average marathon. But that makes perfect sense,
because three days of raving is just as impressive as
running 42 kilometres, right?

Psy-Fi
Psy-trance doesn’t give you a hard-on? That does
not necessarily have to be a reason to skip Psy-Fi.
Because although they play a ridiculous amount of
repetitive electronic psy tunes here, this is also an
orgasmic experience for your eyes. Oh yes, oh yes,
OHW YAAAH!
Nature park De Groene Ster will be transformed
into a colourful dream world for this occasion.
A spectacle of awesome stages, weird art objects,
and weirdly dressed, spiritual hippies from all over
Europe. Basically a mushroom trip without the
mushrooms. Or with our fungi friends, of course.

What: electronic
When: 9 til 11 August
Where: Suikerunie area
Price: € 67.50

What: dreaming while you are awake
When: August 28 till September 1
Where: De Groene Ster, Leeuwarden
Price: € 105.11

Noorderzon
Noorderzon is perhaps the best known festival in
the list. Ten days of encountering old acquaintances and drunk conversations on the holiest
piece of green in the city: the Noorderplantsoen.
With plenty of music, food, art and culture. It’s
actually a sort of neighbourhood party that got
way out of hand.
Because when the hip tunes bounce over the pond,
and the coloured lights adorn the trees, people
stagger towards the park. Hipsters with earrings
made of peacock feathers. But also bad boys with
joints between their lips and cheap beers in a
plastic bag. The festival is really for everyone.
One look at the programme will make it clear:
theatre, music and art will cost you some bucks,
but there is plenty to do for absolutely free. And
also nice: you are just five minutes walking from
the city centre, so every night when the music
stops, you can do an afterparty.

Hullabaloo Festival
Sounds like a chewing gum brand from the
nineties, doesn’t it? Hullabaloo is a brand new
festival, right in the heart of Groningen’s big city
park Stadspark. And this first edition is supposed
to really rock the city. With big acts, awesome
decoration and a quirky village feeling. ‘Actually
a kind of intimate version of Sziget’, according to
the organization.
There will be four stages with pop, electronic, hip
hop and crossover, but at the time of writing, only
about ten names are known. And besides German
DJ Robin Schulz, none of them are internationally
famous artists… But do check out their facebook
page for an update on the booked artists, maybe
they kept the best for last!

What: music, theatre, art
When: 15 to 25 August
Where: Noorderplantsoen
Price: sometimes free, sometimes not

What: pop, electronic, hip hop
When: 29 to 31 August
Where: City park
Price: n.a.
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THE
PHENOMENAL
FESTIVAL
CALENDAR

Throw your study books into the canal,
because summerrrrrr is here! That
means an awful lot of free hours and
a bunch of big festivals in the North of
the Netherlands. So many festivals that
you wonder why no fence is being built
around Groningen, Friesland and
Drenthe, to simply declare this area a
party ground for a few months. We’ d
fully support it!
Freek Niemeijer
Photos: Jasper Bolderdijk
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