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GRONINGEN In Die ene

student vertellen docenten van

het Alfa-college over studenten

die hen zijn bijgebleven, hen

hebben geraakt of hun kijk op

het vak hebben veranderd. Dit

keer docent Nederlands Els van

Schaik (61) over student Anouk

(toen 20).

,,Binnen een klas vol met

jongens zat ze daar, als vrij-

wel enig meisje: Anouk. Een

heel bescheiden, tenger en

behulpzaam meisje. Een heel

excentriek meisje ook, met

haar paarse haar, schedelver-

zameling en hobby in porse-

lein en kleding maken.”

Mannenwereld

,,In die tijd waren er niet veel

meisjes bij Techniek. Er wa-

ren ook maar weinig vrou-

wen die zich staande wisten

te houden in die stoere, geslo-

ten mannenwereld vol wer-

kers en doeners. De jongens

hebben allemaal een hart van

goud, maar je zult niet gauw

iemand zijn ware emoties

laten zien in zo’n klas.”

,,Wat je vaak ziet gebeuren

als er een vrouw bij mannen

komt, gebeurde ook bij

Anouk: zij bracht een andere,

zachte wind met zich mee.

Toen ik haar vroeg of ze het

misschien leuk zou vinden

een kale wand te voorzien

van wanddecoratie, reageerde

ze direct enthousiast. Dit

wilde ze wel met de groep

oppakken.”

Natuurlijke manier

,,Ze nam op een heel natuur-

lijke manier de leiding. Legde

duidelijk uit, was heel be-

hulpzaam. Ze had oprechte

interesse in de ander, een

open blik. En ze had de

kracht om de jongens ervan

te overtuigen hoe mooi het is

om samen iets af te maken.”

,,De wanddecoratie kwam er,

iedereen droeg z’n steentje

bij. Het hangt er nog steeds.

Prachtig mooi! Maar wat ook

is gebleven en nog mooier is,

is het gemeenschapsgevoel

binnen die klas. Met Anouk

werd het allemaal aangena-

mer en milder in de groep.

Door de wanddecoratie ver-

dwenen er muurtjes, er werd

meer over de interne mens

gepraat.”

,,Dat vind ik mooi. Want ik

geloof dat meer vermenging

tussen mannen en vrouwen

uitermate gezond is. Júist in

de techniekwereld. Hoe meer

diversiteit, hoe meer visies.

Hoe meer ideeën, des te meer

mooie resultaten. Diversiteit

maakt een klas, een school en

een maatschappij mooi en

veelkleurig.”

Niveau 4

,,Anouk studeert inmiddels af

op niveau 4. Ik ben blij om te

zien dat er steeds meer meis-

jes bij Techniek komen. Zelf

begon ik ooit op een nonnen-

school. Daar mocht je nog

geen handstand doen, omdat

anders je rokje naar boven

hing. Maar ik ben vrij opge-

voed en mijn omgeving ge-

loofde in mijn ideeën. Ook

toen ik het flauwekul vond

dat alleen jongens konden

voetballen en mijn vriendin-

nen en ik ons eigen voetbal-

team oprichtte.”

,,Toen ik zelf 22 jaar geleden

begon als docent in de man-

nenwereld, werd me verteld:

als je daar les kunt geven,

kun je het overal. Ook daarin

bleef ik eigenwijs, door elke

dag te beginnen met een

gedichtje. Over iets wat thuis

of in de maatschappij speelt.

Hoewel studenten daar in

eerste instantie flink om

moesten lachen, bleef ik dit

doen.

En vragen ze uiteindelijk om

nog een gedicht.” ■

Anouk en Els. Foto: Stef Steneker

Die ene student: Anouk
Anouk blies - net zoals docent Els zelf - als een van de weinige meisjes binnen de
Techniek een ‘zachte wind’ deze mannenwereld in. Iets wat ‘uitermate gezond’ is,
volgens de docent Nederlands.

GRONINGEN Het Der Aa-

Theater in Groningen is zater-

dag 14 maart toneel van het

Grunneger Laidjesfestival.

Aan de lustrumeditie van

deze talentenjacht doen 15

soloartiesten, duo’s, band en

een koortje mee. De acts

brengen allen twee liedjes -

eigen werk - ten gehore. Dat

doen zij in het Gronings of

een aanverwante Nedersaksi-

sche taal. De deelnemende

acts zijn (in chronologische

volgorde): FATH, Josien Bak-

ker, Henk en Jack, Bé

Schmaal, Koos Deen, Jan

Gerrits, Peter Kuntkes, Bee-

cham, ODD, Raiger, Hans en

Grietje, Richard en Ronald,

Klaas van der Laan, Timon

Abels. De winnaars van de

jury- en de publieksprijs

mogen een single opnemen.

Het festival begint om 20.00

uur. ■

Laidjesfestival gaat los
met 15 deelnemers

GRONINGEN Groningen

krijgt een openbaar voedsel-

bos in het Westpark. Voordat

deze weide beplant kan wor-

den met bomen, struiken en

kruiden nemen zes varkens

er hun intrek, om de grond

voor te bereiden. Het voedsel-

bos, een bos waar iedereen

voedsel mag komen plukken,

wordt aangeplant door Stich-

ting PlukN. René Davans en

Helena Lei, oprichters van

deze stichting, zijn van plan

,,honderden verschillende

soorten bomen, struiken en

kruiden te planten” op de 1,5

hectare grote weide in recrea-

tie- en natuurgebied West-

park. Zaterdag namen de zes

varkens, die de grond eerst

gaan omwroeten, hun intrek

op het perceel. Meer staat op

www.plukn.nl. ■

Het Westpark krijgt
openbaar voedselbos

Foto: Jesse van Beest Media.

GRONINGEN Bij boerderij

Euvelgunnerheem in Euvel-

gunne is donderdag een

standbeeld onthuld voor

Thies ‘de laatste boer van

Euvelgunne’ Dijkhuis. Het

bronzen beeld, gemaakt door

kunstenaar Cindy Sprokel, is

een initiatief van Bedrijven-

vereniging Zuidoost (ZO) en

Het Groninger Landschap. Zij

namen het initiatief voor een

blijvende herinnering aan

Dijkhuis in diens geliefde

Hunzezone. Dit omdat Dijk-

huis tot zijn dood in maart

vorig jaar als een leeuw heeft

gevochten voor de instand-

houding van de boerderij, het

beheer van de Hunzezone en

het verdere herstel van de

Hunze in de stad Groningen.

Hij deed dat samen met Het

Groninger Landschap. Marco

Glastra van Het Groninger

Landschap. ,,We beschouwen

het als een eer en als grote

verantwoordelijkheid, dat we

het stokje van Thies mogen

overnemen voor het behoud

van de Hunzezone.” Het

beeld werd onthuld in het

bijzijn van de broer en zus

van Thies Dijkhuis. Samen

namen zij de boerderij over

toen hun vader overleed. ■

Beeld voor ‘de laatste boer van Euvelgunne’

Foto: Jan Buwalda

GRONINGEN Groninger

Archieven (GA) heeft 14

maart Maak Kennis Maak

Geschiedenis op stapel staan.

Maak kennis met de Maak

Geschiedenisprojecten van

GA en en luister naar wat de

verschillende projecten heb-

ben opgeleverd. Dankzij de

deelnemers is een deel van de

archieven van Persfotobureau

D. van der Veen en van het

Stadsbestuur tot 1815 nu

gemakkelijker te gebruiken.

Van 13.00 tot 16.30 uur. Cas-

cadeplein 4 Groningen. Aan-

melden via https://www.gro-

ningerarchieven.nl. ■

Maak Kennis Maak
Geschiedenis met GA

Lente in Groningen, 1974. Persfotobureau D. van der Veen, GrA.

West-Indische Compagnie uit archief Stadsbestuur, GrA.


