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SP grote winnaar Hanze-verkiezingsonderzoek
De Socialistische Partij is met afstand
de populairste politieke partij onder
studenten van de Hanzehogeschool
(HG). Dat concludeert hogeschoolkrant de Hanze uit een peiling onder
588 studenten op alle HG-vestigingen
(behalve de Popacademie). Als de studenten het voor het zeggen zouden
hebben, zou de SP van Jan Marijnissen
bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen veertig zetels halen. De Partij
van de Arbeid is de nummer twee met
33 zetels. (Bij de laatste verkiezingen in
2003, was de PvdA onder HG-studenten nog goed voor 37 zetels). Opmerke-

lijk veel studenten meldden de peilers
dat ze PvdA-leider Wouter Bos niet
zien zitten. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wint 24 zetels. De
partij van Mark Rutte heeft de meeste
aanhangers (24 procent) onder techniekstudenten.
Het Christen Democratisch Appèl
van premier Jan Peter Balkenende is
niet zo populair (19 zetels), vooral niet
op Academie Minerva waar helemaal
niemand op lijst 1 zegt te stemmen.
GroenLinks (tien zetels) en de ChristenUnie (acht zetels) bekoren de studenten wel. Net als de twee nieuwkomers,

Geert Wilders strijkt vijf zetels op en
Marianne Thiemes Partij voor de Dieren zou volgens de studenten vier Kamerbankjes mogen bezetten.
De SP is op alle vestigingen het populairst, behalve op het Wiebengacomplex, waar de sociaal-democraten 37,8
procent van de stemmen pakken.
Net als in de landelijke peilingen, is
het percentage zwevende kiezers hoog.
Drie op de tien studenten is er nog niet
uit. Zeventien van de 588 ondervaagde
studenten gaat niet stemmen en twee
studenten drukken in het stemhokje
de Blanco-knop in.
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Voor januari 2007 je rijbewijs halen!
Nu: vanaf € 5,- per week. Lespakketten
vanaf € 605,- incl. examen met garantie.

R.S.N. 0900 20 20 778 (€ 0,22 p/min)
www.rijbewijsservice.nl
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Frick

Gekkenhuis op de Popacademie
Een avondje de kroeg in is meestal niet verstandig tijdens je tentamentijd. Maar bij
de Popacademie is het verplichte kost. Eerstejaars laten zien wat ze in het eerste
blok hebben geleerd tijdens Gekkenhuis, een minifestival in muziekcafé de Gloppe in
Leeuwarden.

Minerva
Jan Pier Brands, teamleider op de
Popacademie, heeft het druk op donderdagavond 9 november. Ieder project
krijgt twintig minuten om op te treden,
maar niet alle studenten zijn op tijd
klaar om te beginnen. Brands is niet te
beroerd om de helpende hand toe te
steken als het te lang dreigt te duren.
Tussen de optredens door legt hij uit
wat Gekkenhuis inhoudt. ‘Gekkenhuis
is voor de eerstejaars de afsluiting van
het eerste blok. De studenten worden
in groepen ingedeeld en hebben zeven
weken de tijd om zich voor te bereiden.
Vanavond moeten ze laten zien wat ze
hebben geleerd.’ Het is niet de eerste
keer dat studenten op deze manier worden beoordeeld. ‘We hebben dit al eerder
gedaan, maar dit jaar is het een stuk groter. Vorig jaar deden de studenten alleen
covers. Dit keer zijn het echt concerten.’

Muzikale fouten kunnen ons
niks schelen
In een hoekje staat muziekdocent Hans
Duynhoven driftig aantekeningen te
maken tijdens één van de optredens. ‘We
lopen hier met zes mensen rond die alle
projecten beoordelen. Volgende week
volgen dan de eindgesprekken en krijgen
de studenten te horen hoe ze het hebben
gedaan. We beoordelen op twee criteria:
samenwerking en uitvoering van het
project.’ Dat leren samenwerken voorop
staat, is goed te merken. De groepen zijn
volledig willekeurig samengesteld. Er is
een groep met drie gitaristen, een dj en
twee vormgevers, maar ook een groep
met een rapper, een zangeres, een dj, een
vormgever en een gitarist. Alle combinaties zijn mogelijk en dat vereist veel creativiteit en aanpassingsvermogen van de
studenten. Niet ieder optreden verloopt
dan ook vlekkeloos, maar het is een genot om te zien hoe de studenten het
thema gekkenhuis verwerken in originele
raps, songteksten, muziek en filmpjes.
En dat er soms dan iets mis gaat, interesseert ook Duynhoven weinig. ‘Muzikale
fouten kunnen ons niks schelen, dat is
in deze fase nog niet zo belangrijk. Het
gaat vooral om de samenwerking tussen
de grafische vormgevers en de muzikanten onderling. Het gaat echt om het
idee, de uitvoering hóeft niet vlekkeloos
te zijn.’
Foto: loeXproduXies

Herman Brood leeft!
Groningen is in de ban van Brood. De
Cast (Culturele Activiteiten voor Studenten) haalde Herman naar Zernike.
De Hanze maakte een rondje langs de
expositie in het studielandschap van
het Techniekgebouw met stagiaires
Mariska Dirksen (19), Amarens van der
Meulen (19) en medewerker Hielke
Wenselaar (51).
Leeft Herman Brood wel onder studenten?

‘Jaaaa!!!’, roepen Mariska Dirksen en
Amarens van der Meulen in koor.
‘Misschien niet in eerste instantie om
zijn muziek, maar meer om de persoon.
Herman is cool! Onze ouders zijn ook
fan.’ ‘Hij dronk vroeger aan de bar van
café Josje een Cointreautje als ontbijt.

Iedereen heeft wel wat met Herman.
Hij is tijdloos’, vult Hielke aan.
Wat hebben jullie allemaal op de kop
getikt?

Hielke: ‘Er hangen 48 schilderijen, die
we te leen hebben uit de galerie van z’n
zoon. Kijk, deze serie kleine printen
kun je meenemen voor honderd euro
per stuk. In de vitrine staan items uit
het Broodmuseum uit Wageningen.
We hebben ook T-shirts met grappige
teksten. Leuk cadeautje.’
Schilderijen, bijzondere prullen… en de
muziek dan?

‘Op 30 november geeft de Herman
Brood Tribute Band een gratis concert
in Minerva. Het begint om vier uur.
Verder hebben we prachtige videobeel-

den van een Rockpalast-concert uit
1978. Voor de precieze data kun je op
onze site terecht. (www.hanzecast.nl).’

Chris Wind

Stadsdichter Ronald Ohlsen
helpt studenten rijmen
De Cast (Culturele Activiteiten voor
Studenten) haalt op 28 november de
Groninger Stadsdichter Ronald Ohlsen naar de Hanzehogeschool om
studenten uit te leggen hoe ze een
Sinterklaasgedicht moeten schrijven.
Ook onthult hij de geschiedenis van
deze typisch Nederlandse gewoonte.
Tijdens Ohlsens workshop kunnen de
studenten meteen aan de slag, waarna
Ohlsen een prijs uitreikt voor het beste
vers. Wie ’s middags verstek moet laten
gaan (van 2 tot 3 uur in lokaal D0.12
van het Economiegebouw), kan ’s
avonds in de herkansing bij de USVA
(Munnikeholm 10, van 6 tot 7 uur). De
toegangsprijs ie vijf euro.

Ik heb een vriendin die op Academie
Minerva werkt. Ze praat me af en
toe bij over de staat der dingen
daar. De laatste maanden eindigde
ze steeds met de frase: maar je hebt
het niet van mij, hè? Maar dat heb
ik dus wel.
Het rommelt op het Zuiderdiep. Rep
en roer, hommeles, geﬂuister in de
gangen, muren met oren, huilende
personeelsleden, een piekend
ziekteverzuim en ga maar door.
Steen des aanstoots is Tante Dien.
Tante Dien, heerlijk klinkt dat.
Dat komt, ik had vroeger een
tante Dien. Eigenlijk was ze een
over-oudtante, maar wij zeiden
gewoon tante Dien. Een omaatje
met een bijna doorzichtige huid
en lieve grijze krulletjes. Om haar
heen hing de geur van lavendel
met een zweempje pepermunt.
Pepermuntjes! Trek eens aan m’n
vinger, zei Tante Dien altijd en dan
drukte ze haar wijsvinger tegen je
neus en hield hem je voor. En als je
dan aan die vinger trok, zei tantetje:
tante Dientje, snoepmachientje en
hup, daar liet ze een willemientje op
de grond vallen.
De tante Dien van Minerva strooit
geen snoepgoed. Ze heet ook geen
Dien, maar Mieke (ook een warme
naam trouwens, ik had vroeger een
achternichtje... nou, nee, laat maar).
Tante Dien is interim-manager.
Minerva hangt de vlag uit als ze
Groningen over een paar weken
verlaat. Tante Dien weet hoe ze
de botte bijl moet hanteren, als ik
die vriendin van me moet geloven.
Ze zei dat Dien tegen studenten
heeft gezegd dat de laatste
eindexamenexpositie waardeloos
was en dat de docenten sukkels zijn.
En nou kun je veel over de docenten
van Minerva zeggen, maar sukkels?
Nou ja, ﬁnanciële sukkelaars zijn het
misschien wel, want er zijn tekorten.
Een half miljoen, zei mijn doorgaans
betrouwbare bron, of anderhalf
miljoen, dat wist ze niet precies.
Tante Dien stelt kennelijk orde
op zaken. Ik geef grif toe, ik
weet helemaal niks van interimmanagement, maar botheid lijkt me
nooit handig. Wie wind zaait, zal
storm oogsten, dat idee.
What’s in a name? Minerva was in
het oude Rome de godin van de
oorlog, het handwerk, de wijsheid
en de vrede. Met die eerste twee
zit het wel snor op het Zuiderdiep.
Maar over die andere twee moet de
stofdoek heen. Dat mag een nieuwe
interim gaan doen, Peta de Vries,
mailde mijn vriendin vorige week.
Zet hem op, Peta! En vergeet je
stoffer en blik niet, om de scherven
op te vegen.
Hajo Frick
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Studenten leren
van Chinezen
Zevenendertig studenten en medewerkers van het
Instituut voor Communicatie en Media vertrokken op 28
oktober naar Tianjin in China voor een veertiendaags
studieprogramma onder de titel Strategic Communication
in a Globalizing World.
Iekje Smit en studente Julie Wenkel maken een proefrit op een elektrische ﬁets in een fabriek in Tianjin.

Toen Wang Fei, een Chinese student
International Communication, was de
initiatiefnemer van de reis. Toen hij
in 2003 met zijn studie in Groningen
begon, ‘moest hij zich alles opnieuw
eigen maken en geleidelijk aan zijn
plek vinden in deze nieuwe wereld.
Als een pasgeboren baby die voor het

eerst de wereld ontdekt’, zo omschrijft
hij zijn situatie van destijds. Het leek
hem een goed idee de rollen eens om
te draaien en zijn medestudenten dezelfde metamorfose te laten ondergaan. ‘Wij Chinezen leren een heleboel
van Europeanen, maar de Europeanen
kunnen ook van ons leren’, zei hij toen

hij op de deur klopte bij Iekje Smit,
programma-directeur International
Communication. Zij was enthousiast
over zijn plannen om een reis te organiseren. Drie jaar later werd zijn plan
werkelijkheid.
De vierdejaars bestudeerden in China
met studenten van de Nankai Univer-

sity in Tianjin de wereldwijde communicatiepraktijk. De Nederlandse, Duitse, Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse
studenten en medewerkers vertegenwoordigden samen bijna alle werelddelen. Op het programma stonden
presentaties, excursies, bedrijfsbezoeken en lezingen in samenwerking met

Kijk voor foto’s en verhalen op www.
chinalize.nl

Grijze golf teistert
Hanzehogeschool

FEM leidt belastingambtenaren op

Intercedentdiploma voor
deeltijders P&A

HG-vechtsporters winnen
ACLO-prijs

ROOD schenkt kofﬁe op
studentenbed

Over een jaar of vijf, zes zal maar liefst
veertig procent van het personeel op
een of andere wijze de Hanzehogeschool verlaten. Dat blijkt uit een
leeftijdsanalyse van het stafbureau
Personeel & Organisatie (P&O). P&O
vermoedt dat veel personeelsleden
gebruik zullen maken van de regelingen voor vroegtijdig pensioen die in
de komende jaren misschien worden
afgeschaft. HG-voorzitter Henk Pijlman denkt dat de hogeschool zich nu
al moet bezinnen op het aantrekken
van jong personeel dat de gaten kan
opvangen. ‘Een groot personeelstekort
verwacht ik niet, maar omdat de HG
ook blijft groeien is het zaak jongeren
aan ons te binden.’

Bij het Instituut voor Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool zitten sinds 1 november
43 belastingambtenaren in de klas.
De ambtenaren volgen daar achttien
maanden lang een zogeheten startopleiding E waarin recht, boekhouden
en loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting aan de orde komen.
FEM mag na anderhalf jaar ook de
vervolgopleiding F verzorgen. Tot dit
jaar volgden de ambtenaren hun opleidingen intern. De Hogeschool Utrecht
en de Fontys Hogescholen (Eindhoven)
werken op dit gebied samen en bieden
belastingambtenaren uit de regio’s
Zuid en Midden-Nederland vergelijkbare opleidingen aan.

Studenten van de deeltijdopleiding
Personeelsmanagement (oftewel Personeel & Arbeid) krijgen de kans om
in hun eerste jaar een certificaat te
halen waarmee ze aan de slag kunnen
als intercedent (bemiddelaar op uitzendbureaus). De opleiding neemt in
het studieprogramma Arbeidsrecht
het studiemateriaal op van ARTRA, het
opleidingsinstituut voor het uitzendwezen. Ook trainen de personeelsmanagers in spe hun commerciële vaardigheden.

Deltaserat, de Mixed Martial Arts-club
van student International Business
School Nabil Abdi, heeft de prijs gewonnen voor de vereniging die zich
dit jaar op een bijzondere manier heeft
onderscheiden in de studentensport.
De vechtsporters krijgen de prijs, die
op 2 november werd uitgereikt tijdens
de jaarlijkse Studenten Sportprijsverkiezing van de ACLO en het Sportcentrum, voor de oprichting van deze
internationale vereniging, die inmiddels groeit als kool. Triatlonvereniging
Tritanium werd Studentensportploeg
van het Jaar en triatlete Danne Boterenbrood sleepte de titel Studentsporter van het Jaar in de wacht.

Studenten die moeite hebben om uit
de veren te komen, maar niet te laat
willen komen om hun stem uit te
brengen bij de Tweede-Kamerverkiezingen op 22 november, kunnen op
ROOD rekenen. Wie de jongerenorganisatie van de Socialistische Partij
vóór 20 november een sms’je stuurt (op
nummer 06-45844005) met het tijdstip
waarop hij wil worden gewekt, krijgt
een telefoontje of zelfs koffievisite van
de aanhangers van Jan. Grapjassen vallen door de mand, want ROOD gaat
vooraf na of de beller serieus is.

Flip Gerson wint de innoveer

Selectie Geneeskundestudent
werkt in Rotterdam

Evidence-based Practice

Werktuigbouwkundedocent Flip Gerson heeft de Innoveer 2006 gewonnen. De jaarlijkse prijs voor de meest
vernieuwende docent van de Hanzehogeschool werd op 7 november aan
de 63-jarige Gerson uitgereikt op het
Hanze Stimulansencongres. ‘Nieuwe
werkvormen, contacten met bedrijven,
hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Een lector avant
la lettre’, loofde de jury. Gerson gaf het
nakijken aan de twee andere genomineerden, Yvonne Werkhoven (Mondzorgkunde) en Henk Goris (Biologie &
Medisch Laboratoriumonderzoek).

Studenten Medicijnen die door de
Erasmus Universiteit zelf zijn uitverkoren, doen het beter dan jaargenoten
die hun plaats in de collegebanken
danken aan het lot. Dat concludeert
Louise Urlings in haar promotieonderzoek aan dezelfde universiteit. De
Rotterdamse faculteit koos vanaf het
jaar 2000 tien procent van de eerstejaars zelf uit aan de hand van tests en
interviews. Van hen valt zes procent uit
in de eerste twee jaar. Van de overigen,
die een plaats krijgen toegewezen op
grond van het lot, strand vijftien procent in de eerste twee jaar. De Erasmus
Universiteit voert het aantal zelfgekozen studenten nu op tot de helft.

Het lectoraat Transparante Zorgverlening hield op 9 november voor alle
docenten van de Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor
Verpleegkunde een studiedag over
Evidence-Based Practice in het onderwijs in het Wiebengacomplex. De
praktijkvoering van professionals in de
gezondheidszorg baseren op het best
beschikbare bewijs, daar gaat het om
bij EBP. Kev Hopayian, docent aan de
University of East Anglia en huisarts,
gaf een college over praktische onderwijsstrategieën om epidemiologische
gegevens toegankelijk te maken voor
studenten. Hierna volgden een aantal
workshops, onder meer over opzoeksystemen als PICO en de GATE-methodologie die wordt gebruikt bij het EBPonderwijs. Er waren ongeveer negentig
deelnemers.

de partneruniversiteit Nankai University in Tianjin. Op 11 november landde
de groep weer in Nederland.
Rina Tienstra

de HANZE

4 opinie

Rondvraag

16 november 2006/6

Stem?

Ben je tevreden over Balkenende of gun je Bos eens een kans? Misschien spreken Rutte of Verdonk je meer aan? Trouwens, Marijnissen, Halsema
en Wilders vlassen ook op jouw stem. Op welke knop druk je in op 22 november?

Marloes de Jong (19), tweedejaars Fysiotherapie

Janniek van Wijk (23), vierdejaars Verpleegkunde

Martijn Dekkers (20), eerstejaars Pedagogische Academie

Jurjen van Hulzen (22), derdejaars Academie Minerva

Marga Groenewold (22), tweedejaars
Sociaal Pedagogische Hulpverlening

‘Ik stem ChristenUnie. De CU wil één
procent van het Bruto Nationaal Product geven aan ontwikkelingslanden.
Ze zijn ook voor een toleranter beleid
tegenover asielzoekers. Het is allemaal
te streng. Er is te veel wantrouwen.
Zorgen voor elkaar, daar gaat het om.
En André Rouvoet is laatst tot politicus van het jaar gekozen. Dat geeft vertrouwen. Ik weet niet of de CU goed is
voor studenten. Ik maak me daar ook
niet echt zorgen om. Het wordt toch
allemaal wel goed geregeld.’

‘Net zoals bij de vorige verkiezingen
wordt het GroenLinks. Ik ben altijd
al links georiënteerd geweest. Ik stem
niet GL voor eigen voordeel, maar omdat ik me zorgen maak over gezondheidszorg, onderwijs en sinds kort ook
het milieu. Ik heb ook een paar keer SP
gestemd totdat ze voorstellen deden
over de zorg waar ik me niet in kon
vonden. Ik stem altijd op een vrouw. Er
moeten meer vrouwen in de politiek.
Femke Halsema spreekt me erg aan.’

‘Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in politiek. Ik ben voor vrijheid
op alle gebieden. Het is belangrijk dat
mensen zichzelf kunnen redden. Sinds
maart ben ik lid van de VVD-afdeling
Bedum. Misschien word ik vanavond
tot bestuurslid gekozen. Binnenkort
ga ik flyeren en ballonnen uitdelen bij
de supermarkt. Mark Rutte heeft goede ideeën over onderwijs. Hij wil meer
carrièremogelijkheden voor onderwijzers. Goede leraren en leraren voor
kinderen met gedragsmoeilijkheden
krijgen een hoger salaris dan anderen.
Een goeie zaak.’

‘Ik stem Jan. De SP straalt iets uit. Je
weet zeker dat ze in de praktijk brengen wat ze prediken. En ik sta achter
hun idealen. Hun campagne is ook
de beste, zeker qua vormgeving. Alles
klopt, ook de vormgeving. Dat las ik
laatst ook nog in Item een designmagazine. De SP-posters springen eruit,
als je lid wordt, krijg je een prachtige
soepkom in de vorm van een tomaat.
Alles klopt gewoon. Heel anders dan
dat Ché-T-shirt van Balkenende. Dat
klopt zo ontzettend níet, dat het weer
leuk wordt.’

‘Hoe mensen met dieren omgaan, is
echt niet oké. Biggen die onverdoofd
worden gecastreerd, proefdieren, die
vreselijke veetransporten. Zelf eet ik
geen vlees. Dat wil ik niemand opdringen, hoor. Ik zou wel willen dat
mensen een paar centen meer voor hun
vlees gaan betalen. Iedereen kan zich
toch voorstellen dat je voor drie euro
de kilo een kip niet fatsoenlijk kunt
houden. Kies je voor de Partij voor de
Dieren dan kies je juist voor mensen.
Als wij geen vlees meer zouden eten,
zou de honger de wereld uit gaan.’

Inge Hollander (22), derdejaars Facility
Management

Carmen Akollo (19), eerstejaars Commerciële Economie

‘Balkenende staat voor wat ie zegt. Een
goede minister-president. De bezuinigen waren hard, maar ze waren nodig.
Je kunt geen geld uitgeven dat je niet
hebt. Ook met het asielbeleid ben ik
het eens. Het is streng en er worden
fouten gemaakt, maar je moet ergens
een lijn trekken. Trouwens, Balkenende heeft de X-factor, zei Henkjan Smits,
dat snap ik wel, hij is geloofwaardig.
Maar Smits zei ook dat hij de uitstraling had van een tuinhekje. Daar kan ik
ook wel inkomen.’

‘Toen ik een half jaar geleden voor de
gemeenteraadsverkiezingen de stemkaart in de brievenbus vond, was ik
heel trots. Puur omdat het bewees dat
ik meerderjarig was. Ik heb de kaart
in mijn dagboek geplakt. Ook nu ga
ik niet stemmen. Politiek interesseert
me helemaal niks. Als vriendinnen het
over de verkiezingen hebben, hou ik
me erbuiten. Dat komt misschien ook
omdat ik nergens problemen mee heb.
Als ze van plan zouden zijn drastisch
op onderwijs en stufi te bezuinigen,
zou ik me wél met de politiek bezighouden.’

Anne-Roos van Ballegoijen de Jong (18)
en Mathilde Brenkman (19), eerstejaars
International Business & Languages

‘Binnenkort ga ik ﬂyeren en
ballonnen uitdelen’

Jildou van der Hout (18) en Marlous
Hoogendoorn (20), eerstejaars Informatiedienstverlening & -Management

Jildou (links): ‘Het wordt links, maar
ik zweef nog ernstig. GroenLinks, SP
of toch maar strategisch PvdA. Het
roer moet. Een regering is er niet alleen
voor de mensen met het grote geld.
Nooit meer Balkenende, dat is heel belangrijk, maar toch: SP en GroenLinks
passen beter bij me.’
Marlous: ‘De stemwijzer zei ChristenUnie of LPF. Wat moet ik daar nou
mee? Ik ben niet christelijk en de LPF...
ja, ik voelde liefde voor Pim, maar verder?’

Stemmen

‘Het wordt links, maar ik zweef
nog ernstig’

De Stem van Lonneke Oldenburger

Spam Wilders!
‘Eigenlijk had ik tot voor kort nog
nooit van Geert Wilders gehoord. Ik
wist alleen dat hij een vreemd kapsel
had en dat hij daar vaak op beoordeeld
werd.’
Tweedejaars Verpleegkundestudente
Lonneke Oldenburger (18) was nooit
echt geïnteresseerd in politiek. Maar
dankzij haar stiefvader, die kieskringhoofd is voor de Partij voor de Vrijheid,
raakte ze kort geleden betrokken bij de
campagne van Wilders. ‘Ik heb hem nu
een paar keer ontmoet en langzamerhand begon ik steeds meer sympathie
voor hem te krijgen. Hij biedt verbetering, verandering en hij is eerlijk.
Mark Rutte vult de stemwijzer in en
komt dan bij een heel andere partij

terecht (D66, red.)! Hoe betrouwbaar
is zo iemand dan?’ Lonneke promoot
Wilders tegenwoordig vol overgave. Zo
goed zelfs, dat ze even in de problemen
dreigde te komen met de systeembeheerder van de Hanzehogeschool.
‘Om mijn vader te helpen genoeg ondersteuningsverklaringen te krijgen,
had ik besloten mijn klas een mailtje
te sturen. Niet lang daarna kreeg ik
een email van de beheerder. Bleek dat
ik per ongeluk iedereen binnen Hanzemail had gemaild! Gelukkig waren
ze niet echt boos. En ja, ook al mocht
het niet, uiteindelijk was het wel goede
promotie. In Den Haag moesten ze er
erg om lachen.’
Chris Wind

Anne-Roos: ‘Er is te veel ongelijkheid
in de maatschappij. Dat moet anders.
Daarom stem ik PvdA. Mijn ouders
stemmen het ook al jaren. Maar ik ben
niet zo’n fan van Wouter Bos. Hij is altijd heel vijandig tegen Balkenende.’
Mathilde: ‘Wouter is gewoon gedreven.
Hij laat goed zien wat het volk voorop
stelt. Het CDA preekt naastenliefde,
maar dat blijkt niet uit het beleid. Dus
wordt het voor mij ook PvdA.’
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Interview
Ruud Sliphorst (23), vierdejaars Pedagogische Academie

Jij komt vast niet uit het Noorden.

‘Ik kom uit Helmond. Ik heb daar de mbo-opleiding tot onderwijsassistent
gedaan. Daarna heb ik een jaar de Pabo in Eindhoven gedaan. Een versneld
programma: twee jaar in de tijd van één. Dat liep allemaal gesmeerd.’
En toch wilde je weg.

‘Ik ben zo’n type dat elke twee of drie jaar naar een andere plek wil. Ik wilde
me bovendien breder ontwikkelen. Het eerste waar ik daarbij aan dacht
was internationalisering: met buitenlandse studenten projecten volgen en
minstens een half jaar naar het buitenland. In Eindhoven kan dat wel, maar
je moet alles zelf regelen. Ik had dat al eens eerder meegemaakt toen ik nog
op het mbo zat. Toen heb ik een half jaar stage gelopen op een basisschool
in Canada. Ik had geen zin om nog een keer zoveel energie aan geregel te
besteden. Ik ben me gaan oriënteren, en toen bleek dat de mogelijkheden
voor internationalisering aan de Pabo in Groningen het best waren.’
Zijn je verwachtingen uitgekomen?
V.l.n.r.: Maaike van der Elbe, Paul Zantkuijl, Elize Jong en Ruud Sliphorst.

Foto: Jan Luursema

Pedagogische Academie

Leidinggeven in twee minuten

‘Ik heb afgelopen studiejaar meegedaan aan een uitwisselingsproject met
studenten van de Universiteit van Greenwich. Dat was fantastisch. Ik heb
erg veel geleerd over het Britse onderwijssysteem en gezien hoe de sfeer daar
in de klaslokalen is. Mij te streng en te kil, en die schooluniformen hoeven
voor mij al helemáál niet. In eerste instantie wilde ik daarna op Aruba stage
lopen. Maar het bleek al gauw dat het enorm duur is. En of het nou, nadat
ik al in Canada ben geweest, zoveel meerwaarde voor me zou hebben... Ik
kwam tot de conclusie dat áls ik zou gaan, het vooral voor het plezier zou
zijn.’

Een postbus 51-spotje maken over hoe leuk leidinggeven op een school is. Dat is de
Dus maakte je andere keuzes.

School. Schoolleiders, docenten en dean van de Pedagogische Academie mochten het
beoordelen. Redacteur Luuk Steemers zat erbij.
‘Op sommige scholen worden ouders
bij de strategie betrokken via ronde-tafel-gesprekken’, zegt student Pedagogische Academie Maaike van der Elbe
die achter de beamer staat. ‘Maar bij
andere scholen vinden ze inspraak van
ouders maar lastig.’ ‘En beginnende
schoolleiders houden van structuur,
duidelijkheid en een visie’, concludeert klasgenoot Eva van Aarle. ‘In de
loop van de jaren laten ze een grotere
inbreng van de medewerkers toe.’ Negen vierdejaars van de Pedagogische
Academie en één van de ALO hebben in
het eerste blok van de minor Gedeeld
Leiderschap in de School overal in het
Noorden schoolleiders geïnterviewd
en een analyse gemaakt aan de hand
van de methode McKinsey.
Eva en Maaike komen onverwacht met
stellingen. Vijf beoordelaars, waaronder schoolleiders, docenten en PAdean Manon Ketz, die relaxed hebben
zitten luisteren, moeten nu vol aan de
bak. Vooral als het gaat over functiedifferentiatie wordt de discussie fel.
Schoolhoofd Dieneke Tempel van De
Kromme Akkers in Garnwerd vindt het
goed om bepaalde functies en vaardigheden formeel vast te leggen, maar ze
is tegen onderscheid in salaris. ‘Het is
allemaal moeilijk meetbaar’, vindt ze.
‘zouden docenten met veel moeilijke
kinderen in de klas niet méér moeten
verdienen?’, vraagt PA-studente Elize
Jong. ‘Dat moet je zeker niet halsoverkop doen, betoogt Ketz. ‘Eerst kijken
wat financieel nodig is en dan de werkwijze bepalen.’ ‘Je hoeft niet per se met
geld te faciliteren’, vult Tempel aan. ‘Je
kunt iemand met speciale taken ook
meer tijd geven.’ PA-student Ruud
Sliphorst interrumpeert ongeduldig.
‘Er zijn nu al duizenden vmbo’ers die
zonder diploma de school verlaten. We

kunnen niet steeds maar blijven afwachten. Telkens op één lijn liggen is
geen vooruitgang.’
Na de discussie presenteren drie groepen studenten een postbus 51-achtig
spotje, van maximaal twee minuten,
met als thema leidinggegeven is leuk. Alostudent Eelco de Gries bijt het spits af
met Eva, Maartje en Isabelle Prins van
Wijngaarden. Eelco start de beamer.
‘Ik ben een inspirator’, roept de kale
blaaskaak Sjors in het reclamespotje
van Cup-a-soup. Daarna volgen korte

‘De leider die op een rommelig
bureau naar papieren zoekt, is
ongeschikt als schoolmanager’

historische fragmenten van echt inspirerende mensen als Martin Luther
King, John F. Kennedy en Franklin
Roosevelt. Het filmpje dendert door.
Onaantastbaar is het geschreven commentaar bij een zwart-witfilmpje
waarin een ouderwetse onderwijzer
dominant voor de klas staat, de kindertjes keurig met de handen over elkaar.
Betrokken, open, inspirerend staat bij beelden van een moderne schoolsituatie
met kinderen aan een ronde tafel en
een leraar die één-op-één met een leerling overlegt.
Aan de hand van een checklist hebben
de beoordelaars het spotje geëvalueerd.
‘Het was vroeger echt niet alléén stijf en
saai’, zegt Tempel, ‘maar ik begrijp dat
jullie het wat extreem wilden neerzet-

ten. Het was erg boeiend.’ De andere
beoordelaars knikken.
Het tweede filmpje van Elize Jong,
Ilona Dekker en Crystle Smit is een
persiflage op een SBS-belspelletje met
letters. De winnende beller die de
woorden doelgericht, respectvol, visie en verantwoordelijk opnoemt, is natuurlijk een
schoolleider. Schoolleider een veelzijdig beroep is de conclusie.
‘Heel wat anders’, vindt Tempel. ‘Verfrissend en leuk.’ ‘Prima’, beaamt
docent Bert ten Oever. Elize blijft bescheiden. ‘Ik voel me nu anders wat
ongemakkelijk, na het vorige filmpje.’
‘Maar jullie durven toch maar mooi
zelf voor de camera’, zegt een beoordelaar. Eelco is minder enthousiast. ‘Als
ik op tv zo’n filmpje zie, zap ik snel
verder.’ Ook student Paul Zantkuijl
is kritisch. ‘De kernbegrippen worden
wel gebruikt, maar niet toegelicht.’
Pauls eigen filmpje, gemaakt met Jolanda de Bruin en Ruud Sliphorst, tapt
uit een ander vaatje. De leider, die als
een Pruissische Feldwebel zijn ondergeschikten commandeert, krijgt het predikaat ongeschikt, evenals de leider die
op een rommelig bureau naar papieren
zoekt. De manager die om de tafel op
vriendelijke toon met zijn werknemers
overlegt en de onderwijzer die rustig
door de klas stapt en adviezen geeft,
worden wél geschikt bevonden. Alle
beoordelaars vinden het een leuk en
duidelijk spotje. ‘We zijn goed opgeschoten de afgelopen maanden’, constateert Ten Oever. ‘Tot morgen’, zegt
Tempel. Het schoolhoofd uit Garnwerd krijgt morgen alle tien studenten
over de vloer in De Kromme Akkers. ‘Ik
zal mijn bureau opruimen!’
Luuk Steemers

‘Groningen is een echte studentenstad. In Eindhoven ontmoette ik alleen
Pabo-studenten. In Groningen kom je studenten van allerlei richtingen tegen, zowel van het hbo als van de universiteit. Daardoor ga je anders tegen
bepaalde zaken aankijken. Op de Pabo is er veel aandacht voor de praktijk
en competentiegericht werken. Prima, maar ik mis wel een beetje de theoretische verdieping. Daarom heb ik besloten verder te studeren. Ik volg nu
ook een schakelprogramma voor Onderwijskunde op de Rijksuniversiteit.
Tot nu toe loopt het goed, maar het is best pittig. Ik wacht op de eerste
tentamenresultaten.’
Blijft er nog tijd over voor het studentenleven?

‘Je moet van je studenttijd genieten. Ik ging wel vier keer per week uit. Dat
is nu iets minder. Ik probeer ook tijd vrij te houden voor sport: fitness,
squash en golf.’
Hoe zie je je toekomst?

‘Ik vind het geweldig om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.
Maar ik besef nu dat ik meer wil dan alleen voor de klas staan. Ik wil iets
met mijn interesse voor de politiek. Vorig jaar ben ik lid geworden van de
JOVD (Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, red.), een zelfstandig
onderdeel van de VVD. Momenteel zit ik in het bestuur. Zo lunch je af en
toe met Rita Verdonk en krijgt je de gelegenheid om met bekende politici
in debat te gaan zoals Mark Rutte en Henk Kamp. Mijn grote wens is om
voor het Ministerie van Onderwijs te werken. Daarom ga ik de specialisatie
Management & Beleid bij Onderwijskunde doen. Ik heb dan een relevante
studie afgerond en ook nog drie schooltypes, mbo, hbo, en universiteit aan
den lijve heb ervaren. Of ik ook wel VVD-kamerlid zou willen zijn? Jazeker…, of ha, … minister van Onderwijs. Wie weet!’
Luuk Steemers

Foto: loeXproduXies

afsluitende opdracht van het eerste blok van de minor Gedeeld Leiderschap in de
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Zorgdebat Academie voor Gezondheidsstudies

‘Ja hoor, het is weer
verkiezingstijd!’
Een meerderheid van de aanwezige zorgstudenten ziet het
kabinetsbeleid niet zitten, zo blijkt bij een debat over de zorg.
Maar de jonge versies van Balkenende en Rutte weren zich stug.
‘Uuuh, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en medisch beeldvormende &
radiotherapeutische techneuten. Geen
logopedisten? Nou, dat dacht ik al, die
weten er al alles van. Van stemmen.’
Hanneke Kappen maakt er geroutineerd het beste van. Want het is toch
wel even schrikken, slechts dertien
studenten hebben op 2 november de
weg gevonden naar de collegezaal van
de Academie voor Gezondheidsstudies,
waar Kappen het debat leidt over de
Toekomst van de Gezondheidszorg.
In het strijdperk staan misschien wel
een paar toekomstige bestuurders van
Nederland, politici in de dop, vertegenwoordigers van vijf politieke jongerenorganisaties. Marijke Olthoff
(Jongerenorganisatie voor Vrijheid en
Democratie) en Harry van der Molen (Christen-Democratisch Jongeren
Appèl) zijn niet te benijden, want zij
moeten het beleid van het huidige
kabinet verdedigen, de privatisering
van de zorg, de marktwerking en de
no-claimregeling (de regeling waarbij

verzekerden die minder dan 255 euro
per jaar zorgkosten maken het verschil
terugkrijgen). Het is kaasje voor radde
praters als Kido Koenig van de Jonge
Socialisten. ‘De privatisering zou moeten leiden tot lagere premies en minder
bureaucratie. En wat zien we? Hógere
premies en méér bureaucratie.’ Harry

‘Het is best mogelijk dat de VVD
besluit om de no-claimregeling
per 2008 af te schaffen’

van der Molen betoogt met verve dat
het CDA altijd al tegen de no-claimregeling was en nog steeds is. Het komt
hem meteen op een verwijt uit de zaal
te staan: ‘Ja hoor, het is weer verkiezingstijd! Dit CDA-kabinet heeft die
regeling zelf ingevoerd.’ ‘Nou, het was

wisselgeld’, reageert Harry, ‘wij wilden
een compensatieregeling voor zorgverzekeraars die onevenredig veel verzekerden met hoge ziektekosten hebben.
De VVD wilde de no-claim.’ Waarna
alle pijlen zich richten op Marijke, die
pardoes een heuse primeur weggeeft.
‘Het is best mogelijk dat de VVD besluit om de no-claimregeling per 2008
af te schaffen. Als de regeling niet leidt
tot een vermindering van onnodig bezoek aan de specialist, is het dom om
dat niet te doen.’
De jonge politici verdedigen stellingen
in één-tegen-ééndebatten, waarna de
aanwezigen uitmaken wie de winnaar
is door een groen of een rood kaartje
op te steken. De zaal kleurt rood als
Steven de Vries van de GroenLinksjongeren van Dwars betoogt dat er meer
geld naar de verpleeghuizen moet.
‘Pfoe’, schampert Harry van der Molen,
‘ik kan ook wel stellingen maken die
makkelijk scoren. Het is veel belangrijker aan te geven hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden. Verantwoor-

delijkheid nemen. Marktwerking leidt
tot efficiëntie.’ ‘Hoho, reageert Manja
Smits van Rood, de SP-jongerenclub.
‘Bij de feiten blijven. De bureaucratie
groeit en het aantal managers groeit.’
Kido Koenig doet er een schepje bovenop. ‘Om de kwaliteit te waarborgen
moeten er meer controle-instanties komen, zegt het CDA, meer waakhonden.
En bij wie klopt het CDA daarvoor aan?

Bij vadertje Staat.’ Gelach in de zaal, de
kaartjes gaan omhoog. Negentien inmiddels. ‘En...’, vraagt Hanneke Kappen, ‘smaakt dit naar meer?’, Ja!, antwoordt de zaal.

Boudewijn Otten
Illustratie: Xiao Feng Chiu &
Mathieu van der Bij

GSb overtuigt bestuurders niet van kamerprobleem

‘Pak zelfs eens een bezem en maak de boel netjes!’
De kamernood onder studenten
is opnieuw afgenomen, zo blijkt
uit een enquête die de Groninger
Studentenbond afnam onder 267
studenten. Toch is het voor de GSb
geen reden om de vlag uit te steken,
want kwaliteit en prijs zijn nog steeds
voor verbetering vatbaar. Geheel in
de traditie van de bond werd aan het
uitbrengen van het rapport ook een
discussieavond gekoppeld.

‘Streven naar nul procent is volkomen
onrealistisch.’ Wethouder Volkshuisvesting Frank de Vries windt er geen
doekjes om. De kamernood volledig

Stemmen

oplossen is misschien wel mogelijk,
maar gewoon onwenselijk. Wiebe Wieling, lid van het College van Bestuur
van de Hanzehogeschool, valt hem bij.
‘Studenten schrijven zich tegenwoordig steeds later in voor hun studie en
gaan dus ook later op zoek naar een
kamer. Je ziet dan in augustus en september een grote piek. Wanneer je zou
proberen die piek op te vangen, zou je
de rest van het jaar enorme leegstand
hebben.’
Het probleem van kamernood is vrijwel
opgelost, zo moet ook de GSb tijdens
de discussieavond op 9 november toegeven. De enkele student die vindt dat

er continu een ruime keuze aan kamers
moet zijn, wordt door de deskundigen
‘utopisch denken’ verweten. Zoekt de
GSb naar nieuwe problemen nu de kamernood nagenoeg verdwenen is? De
sprekers lijken te denken van wel.
‘We hebben verschillende maatregelen
genomen om de kamernood tegen te
gaan’, zegt De Vries. ‘We hebben de negen-procent-norm (niet meer dan negen procent studenten per wijk, red.)
losgelaten en er zijn veel nieuwe woonprojecten opgestart. Die maatregelen
werken uitstekend.’
Daarnaast besluiten volgens Koos Duppen, CvB-lid van de Rijksuniversiteit

Groningen, ook steeds meer studenten
om bij hun ouders te blijven wonen.
‘Uit onderzoek blijkt dat 41 procent
van de studenten uitwonend is. Tien
jaar geleden was dit nog 52 procent.’
De GSb besluit het dan maar over een
andere boeg te gooien. De kamernood
mag dan wel opgelost zijn, er zijn nog
genoeg andere problemen. Zo zijn de
huren vaak veel te hoog en is er vaak
sprake van achterstallig onderhoud.
De hoogte van je huur heb je deels zelf
in de hand, vindt Ron Jeukens, directeur woningcorporatie IN. ‘Wie maakt
er bij jullie schoon? Precies, vaak is dat
een schoonmaker. Pak zelf eens de be-

zem en maak de boel netjes!’ De Vries
vindt ook niet dat hier een taak ligt
voor hem ligt. ‘Er zijn genoeg mogelijkheden voor studenten om iets aan
hun situatie te doen. Onze prioriteit
ligt bij brandveiligheid, niet bij de
prijzen.’
Duppen vindt dat studenten best wat
meer voor zichzelf mogen opkomen.
‘Ik zou niet willen zeggen dat studenten verwend zijn, maar ze moeten wel
mondiger worden. Als je ergens gaat
eten en het bevalt niet, dan eet je daarna toch ook ergens anders?’
Chris Wind

De Stem van Willem Nomden

Lijst 11, de Partij voor de Dieren
‘Ik vond het eerst ook een beetje een
belachelijke partij. Ik dacht: dat is iets
voor mensen die hun kat wassen of
zo. Ik woon in een agrarisch gebied
met veel bio-industrie, als je ziet wat
daar gebeurt! Ik heb over GroenLinks
getwijfeld, maar die gaan me niet ver
genoeg. Het CDA en de VVD zijn trouwens de dieronvriendelijkste partijen.’
De Stem van Willem Nomden (18),
eerstejaars Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening gaat naar lijst 11, naar

Marianne Thieme. ‘Sinds een paar weken ben ik actief voor de Partij voor de
Dieren. Bij mij in de buurt, gemeente
Reiderland, is niet veel animo voor die
partij. De mensen weten vaak niet eens
het verschil tussen biologisch boeren
en bio-industrie. Hopelijk kan ik ze
aan het denken zetten. Door posters te
plakken, te flyeren en met de buurt in
gesprek te gaan. Zaterdag sta ik op de
verkiezingsmarkt in Winschoten.
‘Er zijn nogal wat misverstanden over

de Partij voor de Dieren. Dat ze tegen
het eten van vlees zijn of dieren boven
mensen plaatsen. Dat is echt onzin. De
partij heeft 220 verbeterpunten voor
mens, dier en milieu. We komen niet
alleen op voor de dieren, maar voor
een betere samenleving. We zijn niet
links of rechts, maar kiezen voor duurzaamheid, voor vrede, schone energie,
beter openbaar vervoer, bescherming
van de zwakkeren. Dat soort dingen. Je
moet de site maar eens bekijken. Kees

van Kooten, Harry Mulish, Maarten ’t
Hart… een hele rij bekende Nederlanders staan op de kandidatenlijst. Dat
zijn toch ook geen domme jongens.’
Loes Vader

www.partijvoordedieren.nl
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A word of
welcome!

Halloween in the middle of October

Dear fellow student, do you know that
the newspaper you are holding right
now is unique in the Netherlands?
What makes it special is that it is
created by international students
only. It is us, the students, who
decide what we want to write about
and we will bring it to you through
news, background articles, columns,
interviews and pictures.
Never mind if you are here full-time
or on exchange, we understand what
it’s like to be a student in Groningen,
we know the great things you will
experience and the problems you
might encounter, and we are dedicated
to deliver useful and entertaining
information tailored especially to
your needs, globetrotter!
The idea to create an international
newspaper for Hanze students dates
back to last year, when a group of
Dutch and international students
contacted the Hanze newspaper
and asked if they could help them
create their own paper. It took some
time and preparation, but now it
is finally there: the first issue of the
International Hanze!

Is almost two weeks before the ofﬁcial Halloween day a good timing for a
theme party? Practice showed the answer is “yes”, as the Halloween party
organized by ISA (the International Student Association of Hanze University)
proved to be a success.

Groningen
named Student
City of 2006
What we all have been suspecting
has finally been recognized nationwide: Groningen is named Student
City of 2006! NOS Headlines (a
Dutch news website) traveled the
country interviewing city mayors,
student organizations and students,
to determine Holland’s best
student city for 2006. After a strong
competition for leadership between
Utrecht and Groningen, Groningen
was placed first with 20.4%, leaving
Utrecht second with 20.2%. Leiden
and Wageningen closed the top 4 list.
Note to all international students:
you made the right decision when
you decided to come to Groningen!
Julia Socolov

Students manifested their creativity by
showing up dressed as ancient Greek
scholars, kings, witches, cowboys,
fairies, pirates. Fueled by cheap “happy
hour” drinks and cocktails, the party
that took place at Rumba on 18 October,
was, as many described it, “even better

than expected”. The cherry on the cake
was awarding the three best dressed
people of the night: a toga-dressed, a
soldier and a chambermaid. First place
received a gift certificate.

Currently twelve motivated students
from all over the world make up the
initial team of editors. But we are
always open to new contributions,
so do not hesitate to contact us
if you want to help us make this
international paper a great success!
Julia Socolov

FIVE LAPTOPS STOLEN FROM STUDENT HOUSE
In the last month, ﬁve laptops have been stolen from international students living in student house Nijenborgh,
better known as the “containers”. The residents are angry their rent is one of the highest of all houses, but nothing
is done to ensure their security.
Irene Chiu from Taiwan is one of the five
victims. Her laptop got stolen on the
28 October. “It was incredible…At first
I thought it was a joke until I saw my
bag on the floor and people told me
that another laptop was stolen almost
at the same time. The burglar entered
through the door while I was in the
next room”. Irene told the Housing
Office the whole story. “They told me
that last year students did not tell the
office that there where laptops stolen
so the reason that the Housing Office
did not tell students about this issue
is because of the fact that they did not
know. They only knew there was one
laptop stolen because a student forgot
to close his window. They were very
sorry about my laptop being stolen and
they asked me to tell everybody that it
is important to lock front door and
never to leave the window open when
you leave the house”.

Simon Krauss from France is another
victim. His story sounds quite similar
to Irene’s story. Simon says the burglar
broke a little window in his room while
he was in the common room.
The thefts have scared the international
students living in “containers”. They
do not feel safe anymore and cannot
leave their doors or windows open as
they please. The students have been
collecting signatures recently to
send a letter to Housing Office
to complain about the situation
and ask for security measures.
In the meantime, students try to
look for their own solutions. Simon
calms himself down by monitoring
containers with a torch at night and
Petteri Juunti from Finland, the last victim
of burglary, thinks it could be good to
install locks on the windows. Housing
Office said that would be a good idea,
according to Petteri. In addition,

measures yet, according to Pablo
Martínez Torres from Spain. Some of
them even think about not paying
their rent for one month or write
to the universities in their home
countries to inform them about
the situation.

they suggested
putting lights next
to the containers and
cameras outside.

installing

Some of the students want to put some
pressure on the Housing Office. They
are getting impatient, mainly because
Housing Office did not take sufficient

No suspects have
been arrested yet, but the
police have some data concerning the
identification of different cars and
some students have seen a strange man
bike away real fast after the last theft.
The man is described as having a dark
skin and dreadlocks.
Tania Wadis
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MOESSTRAAT

House Raiders

Location:

Moesstraat

International
situated near

16-22.

Student
the

This

House

central

park

is
of

Groningen called Noorderplantsoen

Rent: Between € 220 and € 310

Number of students: 43

Number of different nationalities: 19
Thai, Pakistani, Italian, Spanish, English,
Australian, Hungarian, Bulgarian, German,
Lithuanian,

Disadvantages

Advantages

- There is no internet in some rooms
- Kitchen duty takes forty five minutes minimum every day because
people do not clean their own dishes and this is not enforced
- The corridors are bigger than some peoples’ rooms
- There are ugly walls in some of the rooms
- There have been reported break-ins where laptops and other valuable
items have been stolen
- There are always insufficient supplies in the kitchen
- Money was raised to buy a new microwave one month ago, but no
microwave has been purchased yet
- Old furniture in the common room and in the rooms
- The ovens never function properly and are dangerous
- Lack of communication with the Housing Office
- It is easy to get evicted

- Great location. It is 5 minutes to the city centre and 10 minutes to
Zernike Complex by bike
- Living in an intimate international student community
- Great people
- Personal atmosphere
- There is only one common room where everyone hangs out
- Nice balcony. Especially for the summer. Great for relaxing and
sunbathing
- There is only one kitchen so everyone is cooking together which makes
integration very easy
- Always a great mix of students
- There are only about 45 people so you get to know everyone quite well
- There are a few nice pubs, pool bars and coffeeshops around the
corner
- Some rooms are nice
- The cleaners do a really good job
- It is really close to the park and multiple supermarkets

Brazilian,

Mexican,
Canadian,

US

American,

Finish,

Greek,

Indonesian, Dutch and Polish.

Description: The building used to be
a monastery and was built in the early
1900s. There are 27 single rooms and 8
shared rooms. The common room was
freshly painted last semester. There are
three floors. The building has a beautiful
balcony. There is also a large common
room which is next to the kitchen.

Opinion

Insufﬁcient internationalization at Hanze University
We live in a globalized world
where the most popular word is
“internationalization”.
Everything
is trying to become international in
order to be up-to-date, in fashion
and in demand. Universities are
taking advantage of this fashionable
obsession, offering internationally
oriented programs and they attract
many up-to-the-minute students.
However, internationalization has
to be a complete compromise and
not only part of a name. Hanze
University is trying hard to play on
the international market. Such an

ambitious target needs a complete
integration of, and adaptation to,
the international demand. However,
international students cannot be
involved in many of the activities
offered by the University. Very few
seminars or conferences are offered
in English – a language spoken by all
students at the Hanze, international
and Dutch. The last example took
place on 7 November. Hanze
Stimulansen organized the annual
“Internationalisering” conference with
great lecturers and speeches. However,
all were presented in Dutch. It is

important to note that this is the only
conference about communication held
at Hanze University. The conference
did, however, contain two one-hour
workshops that were in English. So
international non-Dutch speaking
students had the chance to participate,
but they were excluded from the
lectures. When asked about this, the
organizers of Hanze Stimulansen
explained that “last year we asked the
students if they were interested in
an English conference, and only one
person replied by email”. However,
this seems an inappropriate method

to assess the degree of interest of
international students for such a
conference. It is unrealistic to think
that students who study abroad in
internationally oriented programs will
not be interested in participating in a
conference about internationalization.
It was suggested to Hanze Stimulansen
to ask the lecturers in advance to
prepare their speeches in English,
but they rejected this suggestion on
the grounds that it would be for “just
one person”. Conferences, through
active participation, provide the most
appropriate forum for students to

develop their professional abilities.
Furthermore, international students
can provide a unique and particularly
relevant perspective on issues relating
to internationalisation. Therefore,
it is nonsense that an “international
perspective”
oriented
school
neglects the chance of international
participation in an International
Conference by offering it in Dutch;
even if it is just one student.

the idea of open student house parties,
saying she is missing out on a great
international experience by not having
them anymore. She gets in a friendly,
yet passionate small argument on the
subject with Pia, and later says newly
arrived people don’t even know what
they are missing, because they never
had this great experience. “The open
student house party is the best way to
meet people, because you feel more
comfortable and you can actually talk
to people, unlike in bars or clubs where
the music is loud and you don’t hear
anything”.

Andreas from Germany sadly admits
he’s heard that the open student house
parties are “the best thing ever”, and
it’s a pity he cannot talk from personal
experience, because he never had one.
He definitely wants the Housing Office
to drop the ban, and judging from his
conversations with other people, he
says he feels most of his friends would
also like to have the ban lifted.
So now, let’s pray.

María Sánchez Gómez

Opinion

Party ban should be lifted
If you asked me a year ago what the best
thing is about being an international
student in Groningen, I would have
confidently replied it is the open
international student house parties.
Not that I am particularly known for
socializing 24/7, but when it comes
to parties, I prefer quality to quantity.
That’s why pictures of me and lots
of other people dressed as hippies or
other peculiar people (let’s not go into
detail and maintain some decency here)
at the student house theme parties are
some of the most valuable treasures
from my first year in Groningen. Based

on my fantastic experience from last
year, I was ready to declare under oath
that the international student houses
are the best place for international
students to live, at least for a year.
With the Housing Office banning
open parties at the end of last year, I
sometimes have nightmares of isolated
students missing out on a great open
student house party experience.
Hearing that the Housing Office might
lift the ban and therefore improve the
social life of the international students
would considerably improve my sleep.
But when I talked to a representative

from Housing Office, he told me the
decision is yet to be taken next month.
I headed to a student house to see
what the new inhabitants think of
the ban. Pia from Germany says she is
comfortable with having no big parties
in the house, and optimistically adds
that people can bring a few friends
from outside to their own party if they
have permission from the student
manager.
Magda from Poland experienced big
student house parties before, when
she studied in the Netherlands a few
years ago, and is totally excited about

Julia Socolov
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Indonesian students start their own radio station

At an Indonesian student meeting in September, Hanze
student Finan Akbar came up with the idea to launch
a radio station for the Indonesian community. The ﬁrst
broadcast took place on 13 October with ten students.
From that day on, the radio station broadcasts from a
small student room in the “Blue building”, using three
computers and two microphones.
The presenters are sitting on the bed
with a computer in front of them, rehearsing the news. They are waiting for
the sign to go “on air”. When the song
finishes they are ready and the room
is getting a little quiet. Not for long
though, because people are moving
around preparing for the next songs,

the next subjects. They are sitting at
the table, on the floor, on the bed.
For the last three weeks, this has become a regular sight. Invogro (Indonesian
voice from Groningen) is broadcasting
live on radio.ppigroningen.nl. The
three-hour program is divided into

a part for an interview, a section for
humor and one hour of student news.
The subjects for the news and the interview on Friday can be brought up by
everyone. There is also a group outside
the radio staff that helps finding new
subjects because the Indonesian community is very big.

Klara Kwantoro, a first year student of
International Communication, is a presenter and music director. Klara and Finan are gathering music for the Friday
show and the programs on the other
days of the week. Friday is the day for
live broadcasts, but you can tune in to
Invogro all week. Every day from 20:00

to 24:00 there are Indonesian songs and
songs from all over the world.

Salsa, Merengue, Bachata, Streetdance,
Reggaeton, and Argentinean Tango all
took distinctive places on the program.
The workshops were held in eight halls,
and all aimed to show the different
styles and dance forms available in
Groningen.
At night the official Latin Dance Night
attracted even larger crowds. Famous
bands and live DJs played all night
long. Amongst all this, exotic foods
and cocktails were served to fit in
completely with the mood. Little kept
visitors from believing they had not
just taken the airplane to some exotic
destination.

On Sunday it was time for the after
party with a surprise workshop, yet
another dance demonstration and a
live DJ. It marked the end of a weekend
which definitely inspired many people
to take advantage of the Latin dance
options offered in Groningen.
Again a success, Latin Dance Weekend
2006 temporarily brought Groningers
to another world. Only the Dutch
wintry weather on the way home
reminded people they were in fact still
in Groningen.

Andreea Puscasu

Groningen, Let’s Dance Latin
Friday began with the so-called
Warming up Party, where DJ Fuego
and DJ Mitch, El Huracán del Ritmo,
entertained the audience. In addition,
dance instructors from various dance
studios gave short presentations of
what could be expected the next day.
In no time the opening party attracted
so many people to the dance floor that
large mobile fans were needed to cool
down the crowd.
Saturday was also completely crowded
with events. During the day various
workshops were given for different
levels of dancers ranging from starters
to advanced.. Numerous styles of

Referred to as the annual heat wave of the North, the Latin Dance Weekend
kicked off Friday November 10th in Groningen. A full weekend packed with
dance presentations, performances, workshops and long nights of partying.

Central to the event was Saturday
night’s concert. This Latin Dance Night
was highlighted with a performance
by Academy Award Winner “Best
Salsa Album 2005” Spanish Harlem
Orchestra from New York City. Other
big names included Africando from
Senegal, Maraca from Cuba and
Orquesta Pegasaya from the Antilles.
It was impossible not to move to these

very addictive Latin dance rhythms.
The second edition of the Latin
Dance Weekend was organized by
the Oosterpoort and SalsaRoy dance
studio. Saturday’s Latin Dance Night
has been successful in Groningen for
several years, but was extended to cover
an entire weekend of events only last
year.

Rosemary Landeweerd
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Legal alien

Foto: Stoyan Nedin

thoughts and behaviour from the context, not
so much from what I say.
Another really big difference is that family is
the most important concern of Vietnamese
people. The most important goal for us is not
to become a billionaire but to have a cozy
home with a father, a mother and children. For
us, marriage is the most important spiritual
event in our lifes. Once you are married, you
have to be respectful to your partner and you
are supposed to live with him for the rest of
your life even if you fall out of love. Another
kind of connection will replace the love to
maintain your relation with your partner. If
people in Holland don’t love their partner
anymore, they just stop living together, even if
they have children together. Here there are a
lot of couples living together, having children
without marriage, or people leaving their
partner because “they just don’t love each
other anymore!”’

Studies:

International
Communication
Native Country: Vietnam, 84 million
inhabitants
Loves:
My family
Hates:
Nothing
How do you feel about being away from
Vietnam?
‘My feelings change all the time since I live in
Holland. Sometimes I feel eager to do a lot of
things, but sometimes I feel very lonely even
when I have my friends around.’

Non-EU-student no longer
need work permits
International students from nonEU countries who do an internship
no longer need a work permit. The
Dutch government has taken this
decision which has become effective
on November 1. The decision only
applies to non-EU students studying
at a Dutch institution of higher
education. They must be able to show
an internship agreement.

Change your room into a
theatre
On
February
22
the
first
StudentenKamerFestival (student room
festival) in Groningen will be held.
In other university cities the festival
has been a success since 2000. Festival
visitors will go from one student room
to the next and have the opportunity to
see three different performances. If you
want to offer your room as a mini venue
for the festival performances, or if you
wish to volunteer in the organization,
please contact the organizing
committee (groningen@stukafest.nl). Info:
www.ru.nl/stukafest.

No amnesty for student
refugees
In a letter to former prime minister
Ruud Lubbers, Rita Verdonk, minister
for Aliens Affairs, takes a firm stance
against amnesty for highly educated
refugees. Ruud Lubbers, now chairman
of UAF, the Dutch Foundation for
Refugee Students, had asked Verdonk
to grant amnesty to three hundred

So you feel homesick sometimes?
‘I would say “not really” even though there
have been some bad moments. Sometimes
I just want to escape from school and from
everybody around, go to my room and start
crying. Sometimes I still feel like a stranger
here. For sure I know that I have only one
home: Vietnam. However, the important thing
for me is that I feel I have been growing up
very rapidly here. I feel much more mature
now. I saw so many new things here in
Europe.’
What are your passions?
‘To be honest, I have been looking for my

refugees who recently finished their
studies. Supporters of an amnesty
argue that extraditing well educated
students is bad for the economy.

Irish are top binge drinkers
In a American study of heavy drinking
among university students, researchers
found that the highest drinking
rates were reported in Ireland. Heavy
drinking is defined as five or more
drinks for men and four or more drinks
for women on at least one occasion in
two weeks. 49 percent of the Irish
admitted they had been binge drinking
at least once over the past fortnight.
Belgian (48 percent.) and Dutch (44
percent) students are not far behind.
German students (2 percent) are the
least inclined to binge drink.

Herman Brood Month
On November 5 Herman Brood would
have celebrated his 60th birthday.
Reason enough for De CAST to
dedicate this month to the memory
of this Dutch rock legend and artist
who committed suicide in 2001. From
November 20 till December 1 De CAST
will show a live gig by Herman Brood in
a German tv show in 1978. For the exact
dates, please surf to www.hanzecast.nl.
On November 30 a performance by
The Herman Brood Tribute Band will
conclude the Herman Brood Month.
The performance will take place at
Academy Minerva from 16.00 till 18.30
hrs.

passion for years. I have many interests, but
I am still searching for “the passion” of my
life.’
How have you changed since you are in
Holland?
‘I have become a “slower” person. I had to
get rid of my favorite and very fast motorbike
and start riding a bicycle. I feel like I am back
to my high school days! I also became much
more patient: I can wait in the queue in the
open market and my stomach ache can wait
for an appointment with the doctor.
‘In Holland I learned to cook and I can say I
am not bad at all. I manage my money for

the whole year, which I was unable to do
in Vietnam. Most of all I can enjoy going to
the pub sometimes, which I didn’t like at all
before.’
What are the biggest differences between
people in Europe and in Vietnam?
‘In Europe, everybody is so outspoken. What
do I think? What do I want? Express your
opinion! People asked me these questions
many, many times since I came here. I think
the biggest difference is that I have to express
my thoughts and my feelings in words. In
Vietnam I don’t have to say everything all
the time. People there would understand my

What motto do you follow in life?
‘If I don’t try, I get nothing. If I try, I can get
either something or nothing. So, I try.’
What is an important proverb for the
Vietnamese people?
‘Ton su trong dao. Ton su means honour your
teacher. Trong dao means respect the moral
philosophy. Vietnamese people value a person
highly when they respect their teacher and
live a moral life.’

Stoyan Nedin

Dish

Eva and Barbara’s Italian
Mari e Monti Dinner
What country has a bigger and
better reputation when it comes to
good food than Italy? Not many, so
it was about time for Dish to look for
some Italian food! The two students
that were willing to cook, Barbara
Sodi and Eva Cappellini, seemed to
realize that their reputation was at
stake, because they went all out to
prove that Italian cuisine rules. As
a starter, Barbara and Eva served
Ciliegini (little mozzarella balls) with
tomatoes and Parma ham wrapped
around Grissini (breadsticks). Next
up was the first course, Spaghetti agli
scampi (spaghetti with big shrimps).
They panfried some garlic, added
the scampi to the pan, cooked it for
a couple of minutes and then added
the boiled spaghetti. The main
course is Scalopinne ai funghi Porcini
(beef or pork chops with Porcini
mushrooms). Eva and Barbara fry an
onion in a pan, add the pork chops
and fry them. In the meantime,
they prepare a sauce by putting
tomato slices in a pan and stir until
it becomes tomato sauce. After this
delicious meal, the best possible
dessert is served: real Italian Espresso
with Cantuccini (almond cookies)
from Tuscany, Barbara and Eva’s
birth ground. These two students
prove that it’s very hard to beat the
Italians when it comes to food. Buon
apetito!

):
or 4 people
redients (f

Ing

gli scampi
Spaghetti a
i
of spaghett
400 grams
s
lb
bu
3 to 4 garlic
f scampi
o
s
m
ra
250 g
2 eggs
pper
salt and pe
olive oil

rcini

o
ai funghi P
Scaloppine
ps
4 pork cho
s
e
o
8 tomat
s
n
2 onio
of porcini
250 grams
s
mushroom
pper
salt and pe
butter
r
o
il
o
olive

Foto: loeXproduXies

Do Ha Minh Trang (23)

What do you think the European people
lack?
‘I can hardly say what they lack. In my
opinion, people have their own culture. For
me each culture is equally valid. If I say what
they lack, I judge another culture and that’s
inappropriate.’
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Bij het overlijden van Ina Bol

Goedlachs, hulpvaardig,
een laiverd
In de nacht van 10 op 11
november is Ina Bol in haar
slaap overleden. Ina was
een bijzonder hulpvaardige
vrouw. Een zonnetje dat
helaas te kort heeft mogen
stralen.
Toen haar zoon Rudy en de kleine Ivan
op zaterdagochtend 11 november aanbelden bij de portiekwoning van Ina
Bol, deed zij niet open. Rudy wist dat

er iets niet klopte. Nooit ofte nimmer
verzaakte oma Ina als zij op haar kleinzoon mocht passen. Even later troffen
Rudy en zijn inmiddels toegesnelde
tweelingzus Linda hun moeder aan.
Ze lag gewoon in bed, rustig en vredig.
Levenloos.
Ina, 57 jaar pas, is gestorven in een gelukkige periode van haar leven. Ze verheugde zich op de geboorte van haar
tweede kleinkind. Haar baas Wim van
der Zee, locatiebeheerder van de Toren
van de Hanzehogeschool, had haar de
donderdag voor haar dood laten weten
dat zij haar tijdelijke stek aan de receptie kon behouden. Ze was vrolijk en
gelukkig toen ze op de vooravond van
haar dood een feest van het Facilitair
Bedrijf bezocht.

Vrienden en vriendinnen had Ina genoeg. Op het werk was een ontmoeting
met de goedlachse Ina al snel meer dan
collegiaal. Oprecht geïnteresseerd was
ze, altijd stond ze klaar voor collega’s
en minder bedeelden. Ze was buddy
voor aids-patiënten, ze zorgde voor
lekkers op de afdeling en ze was een
graag gevraagde babysitter. Zo was ze
gewoon. Ina Bol, een bijzonder mens,
een prettige collega, een laiverd, zoals zij
zelf iemand al snel noemde.
Ze is er niet meer, maar steeds als de
mensen met wie ze werkte aan haar
denken, zal haar warmte hen eventjes
verwarmen.

Redactie de Hanze

Hanze Stimulansen legt de loep op internationalisering

Marijk van der Wende kraakt mythes
Hoogleraar Marijk van der Wende zet een volle zaal HG-personeel aan het denken over
hbo in het buitenland. Mythes, maren en fabels, weg ermee.
Ze is te laat. ‘Sorry hoor. Soms hebben belangrijke mensen me nodig en
dan durf ik geen nee te zeggen.’ Maar
dat kan ze best. Marijk van der Wende, hoogleraar Bestuurskunde aan de
Technische Universiteit Twente én
hoogleraar Onderwijskunde aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam, zegt
luid en duidelijk nee tegen de mythes
die rondgaan over hoger beroepsonderwijs en internationalisering. ‘In het
buitenland zou je niet goed kunnen
uitleggen wat hbo is’, zegt ze tegen het
publiek dat op 7 november het congres Hanze Stimulansen bezoekt: veel

docenten en medewerkers die zich bezighouden met het internationaliseren
van onderwijs. ‘Uitleggen, dat is wat je
noemt onze core business. Docenten die
zeggen dat ze iets niet kunnen uitleggen, foei.’
Nog zo’n mythe die Van der Wende
graag de wereld uit wil helpen: in het
buitenland heb je nauwelijks hoger
beroepsonderwijs. ‘Onzin! Vrijwel alle
landen hebben één of andere vorm van
hbo. Duitsland, België, Finland, noem
maar op. En wat zie je in landen die
zich ontwikkelen, in Oost-Europa en
sommige Afrikaanse naties? Juist, die

zijn allemaal druk bezig met het opzetten van hbo. En terecht. Ik zeg: als
landen nog geen hogescholen hebben,
moet ze die morgen oprichten.’

‘Als landen nog geen
hogescholen hebben, moet ze
die morgen oprichten’

De toch al gezellige sfeer in de aula van
het Techniekgebouw wordt er niet
minder van als Van der Wende de volgende mare naar het rijk der fabelen
verwijst. Onze titels en graden zouden
de wenkbrauwen in het buitenland
doen fronsen. ‘Lezen, dames en heren, er ligt een vuistdik rapport van de
OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling,
red.) voor u klaar. Je kunt het zo van
internet plukken. Een kwestie van effe
googelen en vergelijken met uw land
naar keuze.’
En nu ze toch op dreef is, keert Van der

Wende zich nog even tegen de trend
om hogescholen over de grens universiteit te noemen. ‘De HBO-raad, de hogescholen, ik begrijp het, u staat onder
druk van uw marketingafdeling. Maar
zeg nou zelf, het is toch veel fijner als
de fabrikant op een pak zet wat erin
zit? Jezelf university noemen getuigt ook
niet echt van een al te sterk ontwikkeld
geloof in waar je voor staat. Het uitvoeren van een maatschappelijk zeer
relevante taak: het aanbieden van goed
hoger beroepsonderwijs.’
Boudewijn Otten

It’s better to burn out than to fade away

Rock ’n Roll Hero: Jimi Hendrix
Jimi Hendrix, Lou Reed, Jim Morrison
en Kurt Cobain. Wat maakt deze
muzikanten zo populair? Is het
hun levenstijl? Hun verschijning?
Hun geﬂirt met de zelfkant en hun
experimenten met seks en drugs?
Of is het de muziek, de rock ’n roll?
Philippe Bastiaans schetst voor
Studium Generale een beeld van
het leven en de muziek van Jimi
Hendriks.

‘Jimi Hendrix is eigenlijk ontdekt
door de vriendin van Keith Richards’,
begint Hendrix-fan – kenner en zanger
in de Hendrix coverband, Philip Bastiaans zijn betoog. ‘Linda Keith ziet hem
spelen in New York en is verkocht. Ze
leent hem de witte Fender Stratocaster
van Richards en Hendrix vertrekt met

Chat Chandler van de Animals (House of
the Rising Sun) naar Londen om de cover
Hey Joe op te nemen. Drie maanden later is hij een wereldster.
‘We praten over midden jaren zestig.
Feesten, neuken en drugs, pillen, LSD,
drank… Hendrix lust er wel pap van,
maar een junk is hij niet. Dat beeld
is volledig uit de lucht gegrepen. Hij
is een vrolijke vent, een goedlachse
en verlegen man die zich uit de naad
werkt. Hij neemt platen op en toert aan
één stuk de hele wereld rond met zijn
driemansformatie Experience. Zijn
dirty, funky sound, de jazzy drums,
engelachtige background koortjes,
zijn extravagante, psychedelische verschijning, magie en energie shockeren
en maken hem mateloos populair. Hij
wordt aanbeden. Door zijn fans, maar
ook door andere muzikanten. The

Beatles, The Who, Eric Clapton, noem
maar op.
‘Jimi is 27 als ie als headliner op
Woodstock staat. Eigenlijk heeft hij
helemaal geen zin meer om weer Hey
Joe en Purple Haze te spelen. Hij wil
verder. Nieuwe dingen doen, maar er
moet brood op de plank. De Electric
Ladyland Studio’s zijn in aanbouw en
kosten klauwen vol geld. Hendrix’ manager stuurt hem op tour door Europa.
Dit wordt zijn laatste.
‘Hendrix sterft in een hotel in Londen
op 18 september 1970. Hij stikt in zijn
eigen braaksel, nadat hij na een overdosis slaappillen in coma is geraakt. Hendrix wordt 27 jaar oud. Na een autopsie wordt duidelijk dat Hendrix nooit
verslaafd is geweest aan heroïne, en dat
dit dan ook niet de doodsoorzaak was,

wat veel mensen
denken. Slechts
vier jaar heeft zijn
carrière geduurd.
Maar in die vier jaar
heeft ie een verpletterende indruk achtergelaten.’
Loes Vader

Meer Rock ’n Roll Heroes: Jim Morrison, dinsdag 21 november, 16.30 – 17.30 uur.
Kurt Cobain, 28 november, 16.30 – 17.30, Filmtheater Images.
Info: www.rug/studium.nl.
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We zijn benieuwd wat jij in vrije tijd doet…

‘Dan zit ik in een ondergronds donker keldertje gifgas, bommen en drugs maken.
Nee, ik ben geen gebruiker. Wat je zelf maakt, moet je nooit opeten. Als ik vertel
dat ik chemie doe, denken veel mensen meteen aan milieuvervuiling, explosieven
en nerds.’
Uuuh, ben je dan misschien een beetje een nerd?

‘Ik dacht het niet. En mijn klasgenoten ook niet echt. Scheikundigen gaan ook
uit en hangen ook op de bank met vrienden. Maar ik houd gewoon van prutsen
op kleine schaal in een laboratorium. Spelen met de natuur. Het is een stap naar
een nieuwe wereld. Wat mensenhanden allemaal kunnen maken... Je kunt je niet
voorstellen wat er gebeurt op die schaal en in je eigen lichaam. De wereld is veel
perfecter dan ik dacht. Van stofje a en stofje b maak je stofje c. Iedere keer sta ik
weer verbaasd dat het me lukt. Ik wil straks stage lopen bij een bedrijf dat medicijnen tegen de symptomen van kanker, aids en Alzheimer produceert.’
Zit je veel achter de computer?

‘Ook wel. Ik chat vaak op chemieforum.nl. Daar helpen we elkaar een beetje met
scheikundige problemen. Dat is leuk om te doen, ik heb het zelf ook moeten leren.’
En verder?

‘Speel ik gitaar, al vier jaar. Hardrock. Ik heb een Samick. Hij is nu wel wat gehavend trouwens. In mijn enthousiasme heb ik hem tegen de muur gestoten. Ik
stond me iets te lekker uit te leven. Ik houd ook wel van ballads, niet alleen maar
dat gerag aan de kop. Maar daarna snel weer back to earth. Niet wegdromen. Iron
Maiden en Nirvana zijn mijn favoriete bands. In de tweede klas van de mavo zat er
een langharige jongen de hele tijd in de klas te headbangen. Ik was nieuwsgierig
waar hij naar luisterde. Dat was Smells Like Teen Spirit. Toen ik dát hoorde was ik
verkocht.’

Foto: Robert van der Molen

Speel je in een bandje?

R
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‘Dat zou best eens kunnen gaan gebeuren. Ik schrijf mijn eigen muziek en heb
net een keer samen gespeeld met een basgitarist en een drummer. We zoeken nog
een zanger. Of liever nog een zangeres. Een vrouw die op het podium uit haar dak
gaat, dat is pure chemie.’
Welke vraag stellen we de volgende keer?

‘Vraag mijn vroegere klasgenoot Imre Mul maar eens wat voor opleiding hij
doet.’
Rina Tienstra
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Kippenborstje
De kaarsjes in de woonkamer lichten
mijn gezicht op. De muziek maakt
me rustig. Natuurlijk had ik wel iets
verwacht, maar dit was nooit in mijn
hoofd opgekomen. Terwijl het nog zo
pril is, lijkt het alsof we elkaar al jaren kennen. En nou wil ik niet de lullige woordjes vertrouwd gevoel gebruiken
want daar heb ik doorgaans een godsgruwelijke hekel aan. Maar ja, toegegeven, het voelt wel zo.
Met een onschuldig kindergezichtje
dat duidelijk op mijn reactie zit te
wachten, kijkt hij me aan vanuit de
deuropening van de kamer. Ik zal nu
echt iets moeten zeggen, realiseer ik
me. Net als ik enkele woorden probeer
uit te kramen, komt hij op me afgelopen. Heel even voel ik een kriebel in
mijn buik als hij me veelbetekenend
aankijkt. (De muziek staat eigenlijk te zacht, denk ik, zo hoor je alles!

Tja, daar denk ik nu eenmaal aan op
zo’n moment.) Dan gebeurt er zo iets
vrouwonvriendelijks, te gênant voor
woorden eigenlijk!
Hij gaat door zijn knieën terwijl hij me
strak blijft aankijken. Ik kan je vertellen dat het vertrouwde gevoel ver te
zoeken is. Wat doet hij nou? Ik zie een
huwelijksbootje inclusief schoonouders voorbij kabbelen. Maar dan! Twee
armen omvatten mijn benen en de
kracht in zijn handen neemt toe waardoor ik nu boven de vloer bungel. Verder dan zo’n twintig centimeter kom
ik echter niet. Ik voel me als een walvis
zo groot en zwaar leunend tegen een
kippenborstje. Hij geeft niet op. Met
een hoop gekreun en gepuf probeert
hij me romantisch op te tillen om me
vervolgens op bed te deponeren als een
zeehond die wordt uitgezet. Hoe lomp
kan een mens zich voelen? Belangrijker

op dit moment: hoe oncharmant kan
een mens erbij liggen! Hij mag me dan
uiteindelijk op bed hebben gekregen,
maar mijn rokje is zo hoog opgetrokken dat mijn geweldige, tien jaar oude
string boven komt drijven, mijn borst
zowat uit mijn truitje floept en mijn
buik angstaanjagend over mijn riem
heen hangt. De muziek doet me van
binnen gillen. Ik wil hier nu weg! Wanneer ik de deur uitstorm in enkel een
panty met string, een rokje om mijn
middel gewikkeld en m’n haren wild
door de war, laat ik hem verbijsterd
achter.
Jezus, hebben mannen dan helemaal
niets door? Vinden ze zelfs een zeekoe
in panty nog sexy? Volgende keer til ik
hem wel op, dat lijkt me een veel beter
plan. Al betwijfel ik of dat in de smaak
zal vallen.
Marthe Houpt

Wat is er lekkerder dan op een regenachtige zondagmiddag te prutsen
aan een warme wintersjaal van Frans
Molenaar, een wervelende cirkelrok
van Daryl van Wouw of een kleurige
picknickmand van Elke van Raamsdonk? Je maakt de blits voor een prikkie of je scoort op 5 december met
een echte designsurprise. Nooit
leren naaien, breien, borduren,
haken of appliqueren? Het is
een fluitje van een cent met het
hippe doehetzelfhandwerkboek
Naaien enzo, handwerken voor
snelle henkies. Claudette Halkes
en Annemarieke Piers strikten 28
Nederlandse designers voor een
zelfmaakontwerp met simpele
werkbeschrijvingen. Jeuken je
handen al?
Je kunt het boek winnen als je het
antwoord weet op de vraag:

WAT DRAAGT DE SATANISCHE
HOOFDREDACTEUR VAN RUNAWAY MAGAZINE?
Mail je oplossing naar huzzel@org.
hanze.nl
ISBN 9081091719, € 14,95.

De bierkalenders gaan naar:
Minte Hindriksen, Lennaert
Hulst en Paul Hondtong.
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Interim-directeur Mieke de Boer verlaat Minerva

‘De docenten moeten nu zelf de slingers ophangen’
De geruchtentrommel op Academie Minerva wordt ﬂink geroerd. De interim-manager
Van Os en Minerva

zou een schrikbewind voeren. Niemand wil met naam en toenaam in de krant.
Interim-manager Mieke van den
Broek kreeg haar opdracht op Academie Minerva van Marian van Os,
plaatsvervangend voorzitter van
het College van Bestuur.

Behalve de gebeten hond, Mieke van den Broek-Hanskamp.

Studenten vinden dat Minerva één
richting moet kiezen en daarin de beste
worden.

‘Ik ontken, met grote kracht, dat ík
zou vinden dat we één richting moeten
kiezen. De meeste Minerva-studenten
komen uit de regio, hen moeten we
ook wat bieden. Maar het is zeker de
hoogste tijd voor herprofilering en innovatie. Gelukkig heeft Minerva veel
innovatiedrang.’
Docenten en studenten die we spraken,
zijn bang dat de accreditatie van volgend
jaar niet zal leiden tot een keurmerk.

‘We hebben proefaccreditaties gedaan
en de projectorganisatie is op orde.
Projectleider Simone Lippens heeft
de beschikking over enkele medewerkers die helpen met het opstellen van
een evaluatierapport. In mei hadden
we een audit, de generale repetitie. De
auditoren concludeerden dat de organisatie achter het competentiegerichte
curriculum staat. Daarnaast raadde men
ons aan erg zuinig te zijn op de goede
sfeer.’

Geldt dat ook voor de studenten?

‘Studenten krijgen hier mee dat ze zichzelf moeten blijven, autonoom moeten
zijn. Ik denk dat hier een enorme taak
voor het management ligt. Men moet
elkaar leren aanspreken, leren om uit
de groep te komen. Studenten én medewerkers.’
Wat doet ú aan sfeerverbetering?

‘Dat is gewoon niet waar. Ik heb veel
expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden, ik let daar goed op. Na
één dag afwezigheid doe ik al navraag.’
Heeft u tegen studenten gezegd dat
docenten sukkels zijn en hen aangeraden
niet naar sukkels te luisteren?

‘Ik ben van nature vrolijk. Ik hang de
slingers op. Maar soms moet ik impopulaire maatregelen nemen. Na deze
herstructurering is er behoefte aan rust
en continuïteit. Ik heb het College van
Bestuur geadviseerd hoe ze dat moeten
aanpakken.’

‘Ik ben soms net een echt mens. Op
sommige momenten, wanneer studenten zich bij mij komen beklagen over
bepaalde docenten, dan zeg ik zoiets
wel eens, ja. Dat moet kunnen.’

Hoe moeten ze dat aanpakken?

‘Het werk van de studenten was prachtig. Maar de inrichting was waardeloos.
Niet klantvriendelijk. Daarmee is de
studenten geen recht gedaan.’

‘Zo snel mogelijk een nieuwe directeur,
da’s één. Ten tweede moet Minerva terug naar de normale continuïteit. En
als laatste heb ik een advies aan de Minerva-medewerkers: jullie zijn zelf verantwoordelijk! Ik zei het al: ze moeten
zelf de slingers ophangen. Als alle medewerkers eerlijk en positief zijn, halen
we de accreditatie echt wel.’

Goed? Wij horen dat de sfeer slecht is.

‘Vooral na mei, ná de audit, is de sfeer
veranderd. Herstructureringen maken
nu eenmaal veel los. Misschien heb ik
op dat punt niet genoeg gedaan. Maar
ik vind ook: het leven is een feest, maar
je moet zelf de slingers ophangen. Minerva heeft behoefte aan rolhygiëne.
Mensen moeten hun gedrag plaatsen
in de context van de rol die ze in de organisatie spelen. Als je, zoals sommige
docenten doen, jezelf in de slachtofferrol plaatst, kun alleen jij jezelf er weer
uithalen.’

We hoorden dat het ziekteverzuim behoorlijk is gestegen.

De eindexamententoonstelling vond u
waardeloos.

Is het waar dat medewerkers niet met de
pers mogen praten zonder toestemming
van de stafdienst Marketing & Communicatie?

‘Dat is een vaste lijn die in de hele Hanzehogeschool wordt nagevolgd.’

Dóe positief, dan vóel je je positief?

‘Ik heb negatieve punten heus wel in
beeld. Toch vind ik dat medewerkers
zich anders moeten opstellen. Ze moeten zich afvragen of ze een eigenstandige positie innemen in de wandelgangen, of ze écht menen wat ze zeggen. Je
hebt niks aan angstig gefluister.’

Uit protest gebruiken sommige docenten
geen Hanzemail en Blackboard.

Weet u wat men allemaal over u zegt?

‘Dat kán in een professionele organisatie gewoon niet. We verspreiden nu
juist meer informatie via mail en we
hebben Blackboard goed gevuld. Het
moet onontkoombaar zijn voor leraren. Als ze het dan nog weigeren, moeten ze zich echt schamen.’

‘Ik hoor genoeg. Ik heb veel contact
met de medezeggenschapsraad, er komen groepen studenten bij me langs.’

Dat klinkt strijdbaar, maar zet het zoden
aan de dijk?

De veranderingen op Minerva vloeien
voort uit ﬁnanciële problemen.

‘Veranderen is moeilijk, het vraagt lef.
We starten nu echt met personeelsbeleid, functioneringgesprekken worden
belangrijker. Als een docent het presteert om zijn mail niet te checken, dan
wordt dat meegenomen in het functioneringsgesprek. Als je zaken boycot,
moet je ook integer blijven en je afvragen wil ik hier eigenlijk wel blijven?’
Zal uw vertrek bijdragen aan de rust?

‘Onrust, anarchie, is op een kunstacademie een professionele noodzaak.
Een brave kunstdocent is ongewenst.
Als kunstenaar moet je zo onconventioneel mogelijk zijn. Maar iedere docent is ook een medewerker met een
arbeidsovereenkomst. Als je je niet wilt
houden aan de regels en afspraken die
daar bij horen, moet je de consequentie trekken. De meeste docenten zijn
trouwens welwillend. En ze lopen zich
de benen uit hun lijf lopen voor hun
studenten.’
Maar toch, u vindt dat vooral de docenten
de slechte sfeer veroorzaken?

‘Ik ga ook bij mezelf te rade! Loop ik
niet te veel te mopperen? Draag ik zelf
genoeg bij aan een betere sfeer? Míjn
rol is trouwens ook veranderd. Ik begon
hier als saneerder, dan spreek je vooral
tegen mensen. Nu de herstructurering
bijna is afgerond, spreek ik vooral met
mensen. Maar, al met al, ik had het niet
anders kunnen doen.’

‘Er is een flink tekort op Minerva.
Het pakt dit jaar lager uit, maar
dat is schijn. Er zijn veel projecten
bedacht, maar door drukte en de
omstandigheden van de afgelopen
tijd zijn bepaalde projecten niet
doorgegaan. Je kunt denken: het
valt wel mee met het tekort. Maar
dat klopt niet.’
Hé, als projecten niet doorgaan, dan
bespaar je toch?

‘Die projecten zijn goedgekeurd.
Uiteindelijk worden ze dus wel
uitgevoerd. Het is uitstel, geen afstel.’
In december zou er een nieuwe directeur staan. Wanneer komt ie?

‘Het gaat nog een tijdje duren,
vrees ik. Ik denk dit voorjaar. We
begonnen vroeg met de werving,
binnen Minerva en formeel. De
advertentie in de Volkskrant leverde
veel reacties op, maar geen geschikte kandidaten. Het is ook
een moeilijke functie. We zoeken
iemand die inhoudelijk sterk is, de
kunstwereld goed kent én zakelijk
kan zijn. We hebben een wervingsbureau in de arm genomen.’
En tot die tijd blijft Mieke van den
Broek?

‘Nee, zij heeft al langer gewerkt
dan we eigenlijk hadden afgesproken. Tot er een echte nieuwe dean
is, zwaait Peta de Vries de scepter.’

Chris Wind en Boudewijn Otten

Projectweek eerstejaars Minerva

Studenten maken ﬂat van brug
De Museumbrug verandert plotsklaps in een ﬂatgebouw.
Eerstejaars van Academie Minerva scheppen een

Foto: loeXproduxies

verrassende illusie.
Een gure novembermiddag. Rondom
het bruggetje tegenover het Natuurmuseum is klas 1f van Academie Minerva in de weer met sjablonen en
touwen. Nieuwsgierigen staan op
een afstandje te kijken. Met krijt vullen de studenten de sjablonen in. De
harde wind doet het krijt stuiven. Met
de touwen bepalen de studenten de
juiste positie van de sjablonen ten opzichte van elkaar. Af en toe moeten ze
het werk onderbreken voor passerende
auto’s. In een mum van tijd is de brug
gevuld met vlakken.
‘Het is ook al de tweede keer dat we dit

doen’, zegt bedenker Niels Douma (23).
‘De eerste keer haalden we er de voorpa-

Een regenbuitje en het
vier verdiepingen tellende
ﬂatgebouw is weg

gina van het Dagblad van het Noorden
mee. Nu doen we het voor onze klassenpresentatie. We moesten iets maken
op het thema Echt & Waar. Eerst wilde ik

dit met verf doen, maar dan moet je
van tig instanties toestemming krijgen. Dat was ondoenlijk. Vandaar dat
het krijt is geworden. Een regenbuitje
en het is weg. En dit is een lekker rustig
bruggetje. De brugwachter vindt het
een leuk idee en doet dadelijk de brug
een paar minuten open.’
Even later is het moment suprème. De slagbomen van de brug gaan dicht en uit
het niets verrijst een vier verdiepingen
hoog flatgebouw. De vlakken worden
deuren en ramen. Gordijnen, planten
en katten in de vensters geven de flat
iets knussigs. Van een afstandje ziet het
er verbluffend echt uit. De fietsers en
voetgangers die voor de brug moeten
wachten, applaudisseren. Klas 1f deelt
koek en zopie uit. Niemand die zich
over het oponthoud opwindt.
Luuk Steemers
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De Hanze zoekt met spoed!

Stagiair Redacteur/Bureaumanager
Zoek je een stageplek waar je je bezig kunt houden met journalistiek en
communicatie? Dan is de Hanze iets voor jou! De krant verschijnt eenmaal per
veertien dagen in een oplage van 7000 stuks, en wordt verspreid over alle
instituten van de HG.
Voor de periode november t/m april zoeken wij een ambitieuze,
gestructureerde student die van afwisselend werk houdt!
Wij bieden een stagevergoeding van

500 euro per maand.

Als stagiair redacteur/bureaumanager ben je echt de spin in het web van
onze redactie. Je bent onder meer verantwoordelijk voor het:
- electeren van binnenkomende persberichten
- schrijven van artikelen

Versie 31-07-06

Wij zoeken gezonde vrouwen
die mee willen werken aan een onderzoek met een
anticonceptiepil die L-mefolinaat (foliumzuur) bevat
YAZ® is een geregistreerde anticonceptiepil dat een oestrogeen (ethinylestradiol) en een
progestageen (drospirenon) bevat. L-mefolinaat is er nu aan toegevoegd met de bedoeling het
folaat gehalte in het lichaam te verhogen om zo een voldoende voorraad te hebben op het
moment dat u besluit om kinderen te willen en dus met de pil stopt. Een onvoldoende hoog folaat
gehalte bij de moeder geeft namelijk een vergrote kans op een bepaalde aangeboren afwijking
(open ruggetje) bij het kind. Momenteel worden vrouwen die zwanger willen worden dan ook
geadviseerd foliumzuur te gebruiken. Foliumzuur verhoogt het folaat gehalte.
Doel
In het onderzoek zal worden onderzocht en vergeleken in welke mate YAZ® en L-mefolinaat
worden opgenomen in het lichaam als ze elk apart of gecombineerd gegeven worden.
Deelneemsters
Er kunnen 42 vrouwen aan het onderzoek meewerken die
• gezond zijn
• tussen 18 en 38 jaar oud zijn (18 en 38 meegerekend)
• een niet hormonaal anticonceptiemiddel willen gebruiken (condooms, pessarium, spiraaltje
zonder hormonen) vanaf 2 maanden voor de start van het onderzoek en gedurende het
onderzoek
• een regelmatige menstruele cyclus hebben.
Verloop
• U kunt met het onderzoek starten tussen oktober 2006 en maart 2007.
• Er zijn 3 perioden, 1 periode per menstruele cyclus.
• Gedurende elke periode krijgt u éénmalig de studie medicatie in tabletvorm (YAZ®, Lmefolinaat en YAZ® + L-mefolinaat, in willekeurige volgorde).
• Bij 2 van de 3 periodes verblijft u 3 dagen (2 nachten) in de kliniek van Xendo in
Groningen, daarna komt u nog 7x per periode langs voor een bezoek van ongeveer 1 uur.
• Bij 1 van de 3 periodes verblijft u 2 dagen (1 nacht) in de kliniek van Xendo in Groningen.
U hoeft hierna geen korte bezoeken af te leggen.
• De datum van opname is voor elke periode afhankelijk van de menstruatie.
• Vooraf en na afloop krijgt u een uitgebreide medische keuring inclusief bloed- en urine
onderzoek.
• Elke periode wordt er regelmatig bloed afgenomen.
Vergoeding
Elke vrijwilligster ontvangt een vergoeding van 1560,- na afronding van de gehele studie plus
een reiskostenvergoeding van 0,19 per gereisde kilometer, onafhankelijk van de wijze van
vervoer. Als u voor het onderzoek moet stoppen met uw eigen pil is de vergoeding maximaal
1.690,00.
Informatie
Dr. Christine Klipping, dr. Ageeth Remmers, dr. Ingrid Duijkers
Dinox, Hanzeplein 1, ingang 53, 9713 GZ Groningen
Telefoon 050-3610999 (tijdens kantooruren)

www.dinox.nl

www.xendo.com

- voorbereiden en uitvoeren van afspraken/opdrachten met drukker/
vormgever, fotografen, en (student)schrijvers
- voorbereiden en verslaan van redactievergaderingen, bijeenkomsten met
studentenschrijvers en redactieraad
- het tweewekelijkse productieproces (en dus ook de deadline) van de krant
opbouwen en bewaken
- bijhouden van de financiële administratie
- aansturen van het promotieteam
- opzetten en bijhouden van fotoarchief

Interesse?
Neem contact op met je stagebureau of bel/mail rechtstreeks naar:
Chris Wind (hoofdredacteur Hanze): 050 5955585/c.f.wind@pl.hanze.nl
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Agenda
De Agenda is bestemd voor studenten- en
personeelsactiviteiten. Informatie voor de
uitgave van donderdag 30 november kun
je mailen naar de.hanze@org.hanze.nl. De
deadline is donderdag 23 november.
DE CAST

Inschrijving DJ CONTEST 2007 verlengd! Van
disco tot hiphop, van breakbeat tot techno.
Je krijgt de kans om je talenten te tonen aan
publiek en je krijgt van een professionele jury
feedback. Word jij de beste Groningse studenten-dj? Schrijf je in of kom langs bij: de CAST,
Zernikeplein 11, kamer: A 0.60, decast@org.
hanze.nl (t.a.v. Suzanne Jonker), 050 5957879.
Inschrijven tot 30 november.
Lunchconcerten van 11:45 tot 12:45 uur.
Dinsdag 21 november - Hanzeborg - Harvey’s
Latin Kwartet - (Latin). Woensdag 22 november - Wiebenga - Changa (Crossover). Dinsdag
28 november - Techniek - Florinda Piticchio
Kwartet (Italië en Zuid-Amerika). Woensdag
29 november - Economie - Swoolish (Cooljazz,
Bigband en Swing). Meer informatie op www.
hanzecast.nl.
STUDIUM GENERALE GRONINGEN
Vrijdag 17 november - DwarsDiep-debat Hemelbestormers en Achterkamertjes – over
oude en nieuwe politiek. Aan de vooravond
van de verkiezingen discussiëren vier jonge
politici, Boris van der Ham, Eske van Egerschot,
Ronald van Raak en Isabelle Diks, en een kenner van de vaderlandse bestuurderscultuur,
Henk te Velde, over oude en nieuwe politiek.
20.00-22.00 uur, USVA, Munnekeholm 10, gratis.
Maandag 20 november - Jonge Doctors Levensbeëindiging bij gehandicapte baby’s
– Een vorm van discriminatie? Zelfs de meest
geavanceerde medische technieken bieden
sommige pasgeboren gehandicapte baby’s
geen soelaas. Wanneer een arts in uitzonderlijke gevallen overgaat tot levensbeëindiging is
dat dan discriminatie op grond van handicap?
Jo Dorscheidt verklaart de belangrijkste juridische aspecten. 16.30 – 17.30 uur, zaal H14.014,
Harmoniegebouw, onder de bogen, Oude Kijk
in ’t Jatstraat 26, Groningen, gratis.
Dinsdag 21 november - Rock ‘n roll Heroes
– Jim Morrison. Jim Morrison is een typisch
twintigste-eeuwse stijlicoon. René van Stipriaan zal in zijn lezing, onder andere aan de
hand van live-opnamen van de The Doors, ingaan op de wonderlijke chemie in The Doors.
16.30 – 17.30 uur, Filmtheater Images, € 4,
(studenten € 2,- )
Maandag 27 november - Mandela: A critical
life - Nelson Mandela. Waar komt zijn bijna

Prikbord
Prikbord is gratis voor personeel en studenten van de HG en voor niet commerciële
instellingen. Lengte maximaal 30 woorden.
Bedrijven betalen 25 euro voor 30 woorden,
elk woord extra kost 50 cent. Opgeven bij de
redactie: Zernikeplein 1-H4, postbus 30030,
9700 RM, Groningen, e-mail: de.hanze@
org.hanze.nl.
BVD BOEKENVOORDEEL
De stichting BVD wordt door studenten bestuurd voor studenten. De BVD verkoopt studieboeken voor de economische opleidingen

mythische aantrekkingskracht vandaan? Tom
Lodge geeft nieuwe inzichten in de ontwikkeling van Mandela’s persoonlijkheid en zijn rol
als publiek figuur. 20.00 uur, Academiegebouw,
€ 2,- (studenten gratis). Voertaal Engels.
Dinsdag 28 november - Rock ‘n roll Heroes
– Kurt Cobain. Kurt Cobain is één van de meest
tot de verbeelding sprekende rockhelden uit
de popgeschiedenis, maar zou hij dat ook zijn
als hij in 1994 geen zelfmoord had gepleegd?
Volkskrant-popjournalist Menno Pot doet een
poging om die vragen te beantwoorden. 16.30
– 17.30 uur, Filmtheater Images, Poelestraat
30, Groningen, € 4,- (studenten € 2,-).
Informatie: Studium Generale Groningen, Kleine Kromme Elleboog 7a1, tel. (050) 363 5463,
www.rug.nl/studium.
GASTCOLLEGE REMKES & VERKIEZINGSDEBAT
Maandag 20 november organiseert de Hanzehogeschool voor studenten en medewerkers
van 10.30 – 11.30 uur een gastcollege van
Johan Remkes, minister van Binnenlandse
Zaken over Veiligheid in Vrijheid, collegezaal
C003, Zernikeplein 23.
En van 12.00 – 13.30 uur een verkiezingsdebat met Halbe Zijlstra VVD en oud student HG,
Boris van der Ham D66, Rosita van Gijlswijk
SP en oud student HG, Sander de Rouwe CDA
en Marianne Besselink PvdA. Thema’s: onderwijs, veiligheid/privacy en Europa, de Brink,
Zernikeplein 23. Tijdens de activiteiten is een
verkiezingsmarkt ingericht.
GSp
Studentencentrum voor levensbeschouwing en
maatschappij.
Cursussen: * De Islam ontsluierd… (4 x op
dinsdag – start 21/11)
* De kunst van het Verhalen vertellen (3 x op
woensdag – start 22/11)
* Mystieke meditatie (3 x op donderdag – start
23/11)
Lezing: Economie en zingeving. Over het boek
In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen van Arjo Klamer. Woensdag 29 november - 20.00 uur, De Poort, Moesstraat 20.
Filmhuis: Festen. Een briljante Zweedse zwarte komedie over de afbrokkeling van een rijke
familie tijdens de zestigste verjaardag van
vader Klingenfeldt. Donderdag 30 november,
20:00 uur, Kraneweg 33, gratis!
Persoonlijk gesprek. Severien Bouman
3112744, Joop Butti 050 3112194, Anja Diesemer 050 3061039, Tiemo Meijlink 5792805 of
Matty Metzlar 0595 528775.
Oecumenische Vieringen Martinikerk: 19/1111.30 uur J. Butti, 19/11 - 17.00 uur J. Butti,
26/11 - 11.30 uur: T. Meijlink, 26/11 - 17.00
uur: L. Marijnissen.
GSp, Kraneweg 33, tel. 050 3129926, www.
gspweb.nl, info@gspweb.nl.
DERDE LUSTRUM HMV ACTIS
James Bond op het lustrum en Emile Ratelband
op het symposium van Hanze Marketing Vereniging Actis.
Dinsdag 28 november: Symposium – Entrepreneurship - Young Business Venturers. Woens-

van de HG. BVD, daar haal je tien procent voordeel mee. Kijk voor meer informatie op www.
stichting-bvd.nl.
ASHTANGA YOGA
Athletic. Powerful. Balancing. Studio Hofstraat
11. 06-55820667. ashtanga_groningen@hotmail.com. www.poweryogagroningen.nl. Class
schedule: Mondays 20:15 to 21:45, Thursdays
20:15 to 21:45, Sundays 18:00 to 19:30.
MET ONDERLINGE STEUN STUDEREN
Lotgenotengroep voor studenten met een psychiatrische achtergrond voor studenten van de
Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Bijeenkomsten eenmaal in de twee
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Verkiezingen
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dag 29 november: Openingsfeest in het AaBCcafé. De eerste 750 drankjes zijn gratis! Daarna
is de drankprijs € 1,50.
Donderdag 30 november: Film Casino Royale, de nieuwe James Bond, in de Euroborg.
Vrijdag 1 december: Lustrum Eindfeest in Het
Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen. Muziek
door DJ Joost en de band No Strings Attached.
Passe Partouts zijn verkrijgbaar. Je hebt dan
toegang tot alle activiteiten, exclusief de twee
volgende op vrijdag 1 december: Middag bij
Outdoor International Groningen, van 14.45
– 17.00 uur. Een diner bij Restaurant Peking,
van 18.00 – 21.00 uur. Kijk voor meer informatie of inschrijven op www.29november.nl.
Toegangskaarten en de Passe Partout zijn ook
te koop bij de Actisstand in de kantine van 20
t/m 23 november. Inschrijven kan t/m zondag 26 november.
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Horizontaal

Verticaal

SCHAATSLEGENDE ARD SCHENK BEZOEKT HG

Drievoudig Olympisch kampioen en viervoudig
wereldkampioen Ard Schenk komt op 30 november op de HG. De legendarische schaatser
spreekt in de Euroborg op het congres Gedrag
& Gezondheid dat is georganiseerd door Cees
van der Schans, lector Transparante Zorgverlening. Net als Jack Tiadens (directeur van het
Martiniziekenhuis) en William Black (medisch
directeur van de Palo Alto Medical Foundation)
buigt Schenk zich over de vraag hoe paramedici mensen kunnen helpen bij het veranderen
van een ongezonde levensstijl.

Advertentie

Praktijk Hoek Melkweg
studentenhulpverlening
individuele begeleiding
groepstherapie
assertiviteitstraining
stagevaardigheidsgroep
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Eerste man op lijst 3 (4,5)
Jack is JP’s ...octor
... ’70, partij van jonge Drees
Nederlands Talen Institiuut (afko)
..., partij van de tomaat
Club van Willem-Alexander (afko)
Bos sms’t: dt lnd kn zvl ...
... Slob, nr. 2 na André
Volgens Frits was Pim een ...figuur
...enLinks of ...enRechts
Och..., sneu hoor
Liberaal: Kapp...ne van de Copello
Zo heet de Groep Nawijn ook (afko)
Kunstmatige Insinuatie (afko)
...land, o ...land
Jan Wolkers of Simon Fortuyn
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Wouter is wel een beetje ...
Geert Wilde... of Bert Koende...
Kommunistische Partei Nordwalde
... for president
Stem Rou, stem Christen...e
Technische Dienst (afko)
...-... (2,7) Is JP dat binnenkort?
De ...-democratie
Mirjam ..., nr. 9 van lijst 1
Commissie Integriteit Overheid
Pff, politiek dat is allemaal ...-...
Club van Thieme (afko)
Wie doet iets voor Jan met de ...?
Geen geteut, stem Van der ...t
Jarendertigpartij: ...B
Cd-... of dvd-...
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26
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De vet gedrukte opgaven hebben met het thema te maken, net als de oplossing. Mail het woord naar: huzzel@org.hanze.nl en ding mee naar de gebundelde studentensoap Martini Drei. Inzenden t/m dinsdag 28 november. De
vorige Huzzel is gewonnen door: Jos Arends. De oplossing is: HERFSONATES (een foutje trouwens, het had HERFSTSONATES moeten zijn).
Boudewijn Otten

Colofon

tel:(12-13u) 050-3186003
Ubbo Emmiussingel 39
9711 BC - Groningen

De Hanze is de redactioneel onafhankelijke

Fotograﬁe

krant van de Hanzehogeschool Groningen.

Pepijn van den Broeke - www.pepijnfoto.nl

De krant verschijnt tweewekelijks.
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Barbara Stok

weken op dinsdagavond van 17.00 uur tot
19.00 uur in het Wiebengacomplex. Info: Met
Onderlinge Steun Studeren (MOSS), moss@
org.hanze.nl, tel.050-595 3377.

telefoon: 050 5955588

STRAATKINDERENWEEKEND
Heb je interesse in werken met straatkinderen
in ontwikkelingslanden? Geef je dan op voor
het straatkinderenweekend van SAMEN van 1719 november. INFO: 020-6792095/ www.commissiesamen.nl/ info@commissiesamen.
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Leeuw
16 november t/m 2 december

Maagd
23 augustus – 22 september
Iemand gaat je een belofte
doen waarvan je niet te veel moet verwachten. Je weet zelf stiekem ook wel
dat het alleen maar loze woorden zijn.
Hij of zij bedoelt het niet slecht, maar
kan zich gewoon moeilijk aan zijn afspraken houden. Neem de dingen met
een korrel zout. Zelf ben je ook niet altijd even betrouwbaar, beste Maagd.

Boogschutter
23 november – 22 december
Niet geschoten is altijd mis,
lieve Boogschutter. Dat geldt voor jou
in het bijzonder. Waarom stap je niet
gewoon op dat meisje/ die jongen af en
verklaar je jouw liefde? Venus lacht je
toe, dus je kunt een gokje wagen. Als jij
je innerlijke zelf volgt, belooft dit een
geweldige periode te worden.

Vissen
23 februari – 22 maart
Grote kans dat jouw prins(es)
op het witte paard een schimmel onder
de leden heeft. Maar als de hormonen
en de drank door je lijf scheuren, vergeet je alles en zit je voor je het weet
met de gestoofde appeltjes. Alweer een
penicillinekuur is af te raden. Zorg met
dit gure weer voor een extra warme
sjaal, want je wordt echt van alle kanten aangevallen door nare virussen.

Tweeling
23 mei – 22 juni
Een slippertje is zo gemaakt
als je niet uitkijkt, beste Tweeling. Bezint eer ge begint. Pas in ieder geval op
voor vage Pieten en beschonken Sinten. Zoete praatjes vullen geen gaatjes?
Of juist wel? Pepernoten en speculaas
zijn de komende weken jouw allerbeste vriendjes. Je kunt geen stukje
marsepein weerstaan. De kilo’s zullen
eraan vliegen.

Weegschaal
23 september – 22 oktober
Hoor, wie klopt daar kinderen… Het is een vreemdeling zeker,
die verdwaald is zeker. Weegschalen
zetten deze weken al hun deuren open
voor vreemdelingen. Of dat nu een verdwaalde zwarte Piet is, een uitgeprocedeerde asielzoeker of een student uit
den vreemde, jouw deur staat wagenwijd open. Je hart stroomt over van de
naastenliefde, beste Weegschaal. Hiervoor word je op later tijdstip beloond.

Steenbok
23 december – 22 januari
Steenbokken moeten deze
maand uitkijken voor bekeuringen.
Het lijkt wel of achter iedere boom
een agent op de loer ligt. Als je van het
Zernike naar het centrum fietst, staat
Bromsnor vaak onder de tunnel van
de ringweg. Steenbokken met een auto
moeten goed op de kilometerteller letten. Fout parkeren kan in deze periode
écht niet. Een gewaarschuwde Steenbok stoot zich in het algemeen…

Ram
23 maart – 22 april
Doordrammen is jouw handelsmerk, beste Ram. Soms kom je een
eind met dit gedrag. Nu echter niet. Je
stuit iedereen tegen de borst en maakt
een malloot van jezelf. Bedenk dat het
beter vliegen vangen is met stroop dan
met droge wijn. Hoewel? In jouw geval
kan een goede Bourgogne wonderen
doen. Maak er een borrelhapje bij van
frisse komkommer en pittige mierikswortel en je zult versteld staan wat je
allemaal kunt bereiken.

Kreeft
23 juni – 22 juli
Ga leren schaatsen, Kreeft!
Slijp je ijzers en begeef je op glad ijs.
Kom uit je warme holletje en doe eens
gek. Wat is er mooier dan op een zonnige winterse dag de ijzers onder binden
en over de sloten flaneren? Pas op voor
wakken en blijf niet bij de koek & zopie
hangen. Laat zien wat je in huis hebt.
Niet zo bescheiden, Kreeft. Dan hangt
er een leuke verrassing in de lucht.

Schorpioen
23 oktober – 22 november
Charme en energie maken deze periode tot een toptijd. Er
lijkt maar geen einde te komen aan de
feestjes, uitjes, etentjes en borrels. De
Schorpioen is altijd van de partij. En
hoe! Op school gaat het lekker en op je
werk word je op handen gedragen. Alleen in de liefde wil het niet zo vlotten.
Sjans genoeg, maar toch. Blijf kieskeurig, Scorpio! Het is makkelijker om aan
verkering te komen dan er vanaf!

Waterman
23 januari – 22 februari
Pffff… je hebt je tentamens
achter de rug, tijd om te feesten, zuipen, blowen en uitslapen. Dat had je
gedacht, beste Waterman, er blijft werk
aan de winkel. Als je een beetje je best
doet, wordt dit de beste periode van het
jaar. Je ontmoet aan de lopende band
leuke mensen. Als je een relatie hebt,
laat je niet verleiden tot dingen waar je
later spijt van krijgt. Heb je geen relatie, ga gewoon lekker je gang.

Stier
23 april – 22 mei
Nog even afzien, lieve Stier
en dan breekt de zon in volle glorie
door. Nog voor de Kerst zit jij op rozen.
Zorg deze periode goed voor jezelf. Als
het even kan, ga een weekendje uitwaaien op een Waddeneiland. Neem
een lekker dik boek mee, maar laat je
studieboeken thuis. Het is tijd voor
ontspanning. Favoriete drank: warme
chocomel met rum en veel slagroom!
Ach, je kunt het hebben.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Leeuwen weten deze periode niet waar ze het moeten zoeken. Ze
zitten een beetje in een najaarsdip en
geven alles en iedereen de schuld. Kom
op, beste Leeuw, en stel je niet aan. Geef
jezelf een schop onder je kont en ga wat
leuks doen. Paddestoelen zoeken in het
bos of een Sinterklaasfeest organiseren
voor je vrienden. Je zult er zienderogen
van opknappen. Pas op voor mannen
met donkere snorren.

Ongesteld
Ongesteldheid en politiek hebben
schrikbarend veel overeenkomsten.
Het grootste deel van de tijd vergeet je
dat het hele fenomeen bestaat, om er
vervolgens een korte periode voortdurend mee geconfronteerd te worden.
Net als tijdens mijn maandstonden,
laat ik me ook in de verkiezingstijd
graag overmannen door emoties. Ik erger me aan de arrogantie van Jan Peter
Balkenende, lach om de knulligheid
van Alexander Pechtold en heb medelijden met Mark Rutte.
Maar het meest nog, laat ik me meeslepen door de dip van Wouter Bos. Maandagochtend zie ik hem staan op de
voorkant van de Volkskrant. De brede lach
heeft plaats gemaakt voor een peinzende blik. De rode jas hoog dichtgeritst
tegen de kou. Zijn handen stug in de
zakken van zijn strakke spijkerbroek.
Geen oog voor de oude man vlak voor
zijn neus, die weliswaar een blauwe jas
draagt met leren schoenen, maar wel
in een arbeidersdecor van rijtjeshuizen
staat.
Terwijl ik mijn senseo-apparaat aandruk, zie ik ze samen in bed liggen,
Wouter en Barbara. De koffie staat nog
onaangeroerd naast hen op een dienblad. Hun Volkskrant ligt verkreukeld op
de grond. Nog net is de kop te lezen: Bij
de PvdA is de paniek niet ver weg. En inderdaad, Wouter Bos is in paniek. Barbara
spreekt sussende woorden: ‘Misschien
moet je toch gaan nadenken over een
links kabinet, lieverd.’ Bos schud heftig zijn hoofd en stapt uit bed. ‘Babsie,
nee! De mensen begrijpen het niet. De
machtswisseling kan alleen slagen als er
een grote PvdA komt!’
Mijn koffie staat inmiddels koud naast
me. De krant ligt vertwijfeld in een
hoekje. Ik kom de dag door met veel
chocolade en een warme kruik tegen de
buikkrampen. Hoe moet dit toch verder? En hoe is het eigenlijk met de twee
kinderen van Wouter Bos?
De volgende ochtend snel ik naar de
brievenbus. Vol van opluchting lees
ik de voorkant, ditmaal zonder foto:
Bos kraakt sociaal gehalte Balkenende. De
paniek van Bos is volgens de krant een
compleet nieuwe koers ingeslagen. Hij
haalt uit naar kabinet Balkenende: Het
Quote 500 kabinet. Hij zet Rita Verdonk
op haar plaats: ‘Nee Rita, voor jou zijn
maar twee mannen bang: Balkenende
en Rutte.’
Wat zou de vrouw van Balkenende hierover te zeggen hebben? En de geheime
lesbische vriendin van Verdonk? Mijn
medelijden voor Rutte groeit nog verder: die heeft helemaal geen partner. En
Pechtold, waar hangt die eigenlijk uit?
Mijn koffie staat weer koud naast me.
Het is wachten op het eerste Dinsdagmiddag- vragenuurtje.
Leonie Veraar

