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Rapalje, wereldberoemd
uit eigen stad Groningen
GRONINGEN
Het zal zo in de jaren ’80 van
de vorige eeuw zijn geweest
dat hij me op viel in de straten van Groningen.
Een stoere vent met een
woeste haardos die als troubadour de Stadjers met zijn
fantastische keelklanken en
gitaarspel wist te verblijden.
Ik heb het hier natuurlijk
over William, een van de
bandleden van de folkband
Rapalje die zijn muzikale
carrière als straatartiest is
begonnen. Dat je op straat de
beste vondsten vindt moge
duidelijk zijn gezien het feit
dat de muzikale genieën van
Rapalje elkander daar tegen
het lijf zijn gelopen.
In het beginstadium van de
band werd er nog wat geschoven met instrumenten en
muziekgenres maar al snel
werd de folkmuziek ontdekt.
Een gouden greep en een
win-win situatie voor zowel
muzikanten als publiek bleek
al gauw. Want vanaf het
moment dat de muzikale
puzzel op zijn plaats viel
konden de artiesten naar
hartenlust spelen en was de
kiem gelegd voor wat uit zou
groeien tot een van de beste
folkbands ter wereld. Iets om
als Groningers trots op te
zijn.

Tegenwoordig weten de
minnestrelen van Rapalje
met hun wilde haardossen en
middeleeuwse kilts met hun
enthousiasme en gedrevenheid een vlammende energie
te creëren waar menig artiest
jaloers op is. Dit heeft erin
geresulteerd dat ze vooral
buiten de landsgrenzen optreden en menig stadion
compleet uitverkopen. Het is
dan ook bijzonder uniek dat
deze fantastische band een
optreden in hun hometown
Groningen komt geven.
Op zaterdag 29 september zal
venue EM2 omgetoverd worden tot een herberg tijdens
de Celtic Folk Night. Het zal
een avond worden waarin
stampende jigs en reels,
gevoelige ballades en een
vleugje heavy metal je meenemen naar de Schotse Hooglanden, Ierse vlakten, taveernes en herbergen. Wees
gewaarschuwd want stilzitten is moeilijk.
Naast muzikaal vertier zal er
ook vermaak zijn in de vorm
van diverse stands en voedselprojecten.
Kaarten zijn te koop via de
site van de EM2
www.em2groningen.nl. EM2,
Energieweg 10 Groningen
(Suikerunieterrein).
Chris Garrit, EM2.

Dingen 050 Vismarkt
GRONINGEN
Op de Vismarkt is 9 september de 4e en één na laatste
editie van het seizoen van de
Dingen 050 Zomermarkten.
Ook deze markt telt een
tiental verkopers van onder
meer vintage, antieke en
design artikelen. Bezoekers

vinden er boeken, sieraden,
keramiek en eet- en keukengerei, kleding en nog veel
meer mooie en bijzondere
dingen. De markt begint om
11.00 uur en duurt tot 17.00
uur De organisatie is in handen van Berger & De Vries
Boekverkopers.

Foto: Stef Steneker.

Die ene student: Justine
Tims student Justine kon door een onverklaarbare aandoening een half jaar niet naar school. “Ik
vond het verschrikkelijk om dit veelbelovende talent zo teer en kwetsbaar te zien.”
GRONINGEN
“Op een dag kreeg ik een
berichtje: Justine had zich
ziek gemeld. Ze had zich de
avond ervoor in bed omgedraaid en voelde sindsdien
een ondraaglijke buikpijn.
Misschien iets met de blinde
darm, dachten ze in het ziekenhuis. Na een nacht en dag
vol onderzoeken waar niks
uit kwam, werd ze de volgende dag met een lading pijnstillers naar huis gestuurd. Ze
hadden geen idee wat er met
Justine aan de hand was.
Dachten dat de pijn misschien psychisch was, want
ze had thuis veel meegemaakt. Dat geloofde ik direct
al niet.”

Machteloos
“Justine kwam niet meer in
de klas, want de onverklaarbare pijn bleef maandenlang
aan. Ze liet me weten dat ze
alleen nog maar in foetushouding in bed lag, niet at en
sliep, suf was van de morfine. Ik schrok enorm toen ze
voor het eerst weer naar

school kwam. Ze zat in een
rolstoel, kon amper twee
stappen lopen. Justine was
altijd al een dun meisje, maar
nu leek ze wel van glas. Ik
vond het verschrikkelijk om
mijn veelbelovende student
zo teer en kwetsbaar te zien.”
“Ik voelde me machteloos,
stond - net zoals haar hele
omgeving - aan de zijlijn. Het
enige wat ik kon doen, was
zo nu en dan bellen, mailen
en appen met haar. Vragen
hoe het met haar ging, of er
al meer duidelijkheid was. Ik
kon er maar niet over uit: hoe
kan zo’n gezonde jonge meid
nou van de een op de andere
dag in een rolstoel belanden?
Gelukkig ontmoette Justine
bij toeval een arts die haar
aandoening dacht te herkennen. Hij zei: “Ik spuit nu een
verdovingsmiddel in je buik.
Als je binnen twee minuten
nergens last meer van hebt,
weet ik wat het is.” Het werkte en het bleek ACNES te zijn,
een syndroom waarbij de
zenuweinden in de buikwand

bekneld raken. Wat een
opluchting, eindelijk wisten
we wat er aan de hand was.”

Menselijke maat
“Na een operatie was de pijn
direct voorbij en pakte Justine haar leven weer op. Als
stagedocent zorgde ik ervoor
dat ze stage kon lopen in het
universitair ziekenhuis van
Gent, wat ze graag wilde. Ik
was blij dat alles weer voorspoedig leek te gaan en zocht
haar en een aantal andere
studen-ten op in Gent. Het
was heerlijk weer, we hadden
met z’n allen wat gedronken,
ik reed met Justine achterop
de fiets door de stad. Ik dacht
nog: prachtig, ze is weer
helemaal terug. En toen ging
het weer mis. Een paar weken voordat haar stage afliep
kreeg ze een maagontsteking,
door alle medicatie die ze
slikte. Halsoverkop moest
Justine weer naar Nederland.
Potverdikke, had ze weer
pech.”
“Ik vond het heel fijn dat ik

op dat moment zorgen over
haar opleiding bij haar weg
kon nemen. Ze had haar
stage officieel niet gehaald,
maar ze heeft het 17 van de
18 weken hartstikke goed
gedaan. Dus die eindbeoordeling zouden we pas doen als
ze wat opgeknapt zou zijn,
vertelde ik haar. En die ontbrekende stageweek mocht
ze tijdens een volgende stage
inhalen.
Onderwijs is vaak maatwerk.
Studenten het gevoel geven
dat hun verhaal ertoe doet is
voor mij de menselijke maat
in het onderwijs. Justine
heeft van al mijn duizenden
studenten een speciaal plekje
in mijn hart. En ik weet zeker
dat ze straks een hele goede
verpleegkundige zal zijn.”
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 Zorg-docent Tim de
Haan (52) over zijn student
Justine (17).

Cursus Kennismaken met Hebreeuws
GRONINGEN
Synagoge Groningen start 13
september de cursus Kennismaken met het Hebreeuws.
Diverse aspecten van deze
oude én moderne taal komen
aan de orde, zoals de invloed
op het Nederlands. Anders
dan het Latijn en het oudGrieks is het Hebreeuws een

eeuwenoude taal die nog
steeds wordt gesproken. Het
is de taal van de Bijbel én de
taal van het hedendaagse
Israel. Ook is het Nederlands
door het Hebreeuws beïnvloed: veel Nederlandse woorden zoals mazzel, tof en
smeris stammen uit het Hebreeuws. Tijdens de cursus

door docent Chris van Wierst,
leren deelnemers wat de
oorspronkelijke Hebreeuwse
woorden waren. Ook een
ander opmerkelijk aspect van
het Hebreeuws wordt behandeld: het bestaat uit uitsluitend medeklinkers. Hoe kan
een taal die geen klinkers
bevat toch uitgesproken

worden? Prijs euro 40 inclusief lesmateriaal, voorkennis
is niet nodig. Data: 13, 20 en
27 september, 4, 11 en 18
oktober van 19.00 tot 21.00.
Synagoge Groningen, Rabbinaatshuis, Nieuwstad 28,
Groningen. Aanmelden en
informatie: info@synagogegroningen.nl.

