Vrijspraak
Vera Verzijl (22)
Coördinator NL50, initiatiefnemer STUG, redacteur Universiteitskrant

Schep je op feestjes wel eens op over je baan?

‘Nee, maar het is wel altijd leuk om over NL50 (uitgaansmagazine in
Groningen, red.) te praten. Als mensen vragen wat ik doe dan gaat het
gesprek al heel snel over ‘onze stad’ Groningen; over hoe mooi de stad
is, wat je kunt doen in het weekend en welke voorstellingen de moeite
waard zijn. Uit die gesprekken haal ik weleens inspiratie voor NL50. Als
mensen het over een leuk illegaal feestje hebben dat ik nog niet ken, ga
ik daar achteraan.’
Met wie heb je nog een appeltje te schillen?

‘Met een docent van mijn opleiding. Hij heeft mij tijdens mijn studie erg
gedemotiveerd, terwijl je als docent je studenten juist moet motiveren.
Ik werd er heel onzeker van. Ik zou hem nooit opbellen en zeggen: “weet
je wat je mij hebt aangedaan”, maar ik heb er wel last van gehad.’
Hoeveel verdien je?

‘Dat weet ik eigenlijk niet, het is elke maand weer anders. Maar ik kan
rondkomen. Ik hoef mijn geld niet bij elkaar te schrapen.’
Hoe raak je geïnspireerd?

‘Door twee collega’s: mijn oude hoofdredacteur bij NL Unlimited, Pamela
Wilhelmus en Colin Mooijman, eindredacteur van Studenten Televisie
Groningen; STUG. Door Pamela heb ik me met volle overgave op de oprichting van NL50 gestort. Haar mening betekent nog altijd veel voor
me. Als ik ergens mee zit dan bel ik haar. Colin inspireert mij elke dag.
Samen bedenken we veel mooie ideeën, dat is een soort onuitputtelijk
creatief proces.’
Wat is je grootste misser?

‘Ik heb een keer een naam verkeerd geschreven. Dat is de ergste fout
die je kunt maken, gewoon dom! Ik voelde me ontzettend schuldig tegenover de persoon die ik had geïnterviewd. Ik check nu elke naam vijf
keer. Ik hoop dat het me nooit meer overkomt en dat dit mijn laatste
misser was.’
Waar schaam je je voor?

‘Nergens voor.’
Op welke partij stem je?

‘Op D66. Ik heb er vanmiddag nog over nagedacht of ik dat kan zeggen,
maar ik denk van wel. Ik ben op dit moment geen nieuwsverslaggever,
maar maak gewoon een leuk tijdschrift en een studentenprogramma. Ik
ben niet gekleurd in de zin dat mijn politieke voorkeur meespeelt in mijn
dagelijkse leven en in de producties die ik maak.’
Wiens baan zou je wel willen hebben?

‘Ik heb het prima naar mijn zin zo – ik maak een televisieprogramma, een
tijdschrift en schrijf voor een krant – dus ik ben goed vertegenwoordigd
in alle velden van de media. Zoals het nu gaat ben ik wat mij betreft goed
op weg.’
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