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Op een Facebookpagina voor docenten
klaagde iemand over het taalniveau van
studenten. Beetje makkelijk stukje. IJ’s en
ei’s verwisseld, overal een ch in plaats van
een g en d’s waar t’s moeten staan. Dikke
lol natuurlijk. De weeklacht kreeg direct
bijval en koddige reacties waren niet van
de lucht. Gevalletje pot verwijt ketel. Want
jemig, wat kom ik vaak taalfouten tegen in
mededelingen, college-slides en opdrachtbeschrijvingen. Vooral onjuist spatiegebruik
is alomtegenwoordig. Samenstellingen,
woorden die ieder afzonderlijk kunnen
voorkomen, schrijf je in het Nederlands
aan elkaar. Dus niet: wat is er met kerst mis,
paus op non actief, hoge scholen.
Wij docenten zijn streng voor studenten,
maar zien elkaars fouten continu door de
vingers. Deze hypocrisie stoort mij mateloos. Laatst coördineerde ik een tentamen
voor een vak waarvoor elf docenten vragen
moesten aanleveren. Uiteindelijk haalde
één van hen de deadline. De rest was een
dag tot een week te laat en twee docenten
stuurden helemaal niets op. De meesten
hadden de meegestuurde checklist voor het
maken van meerkeuzevragen nooit bekeken. Er zaten collega’s bij van wie ik weet
dat ze zonder aarzelen een onvoldoende geven wanneer studenten de deadline missen
of zich niet aan andere spelregels houden.
Maar op de Hanze meet men overal met
twee maten. De gehekelde regel dat elke
student die een minuut te laat is voor de
tentameninschrijving onverbiddelijk uit de
tentamenzaal wordt weggestuurd, staat in
artikel 5.2.1 van het Studentenstatuut. In
5.2.2 staat een deadline voor de Hanzehogeschool zelf: tentamendata moeten aan
het begin van het voorgaande blok bekend
worden gemaakt. Zolang ik op de Hanze
werk is deze deadline in mijn omgeving
nog nooit gehaald.
Wanneer ik me beklaag over de immer
voortschrijdende bureaucratisering waarmee we studenten lastigvallen, krijg ik te
horen: later moeten ze ook op tijd hun
rekeningen betalen. Ja, maar een betaling
missen kost misschien tien euro administratiekosten, niet een half jaar studievertraging. Waarom kunnen we niet net zoveel
begrip voor studenten opbrengen als voor
onszelf?

6

Wat is een gezagsverhouding?
Ergens in die dikke wetboeken
en -bundels moet het staan en
meneer Hiemstra weet precies waar
je het zoeken moet. Maar of de
eigenaar van een zekere slagerij
in Heerenveen daardoor de dans
ontspringt…

‘Vroeger vertelde ik in de eerste les eerst wat over
mezelf. Dat was een saai verhaal over dingen die
niemand wilde horen. Nu draai ik het om: wat
zouden jullie wél van mij willen weten?’
Vingers.
‘Wat is het slagingspercentage op dit vak?’, informeert Henrieke.
‘Vorig jaar 62 procent’, zegt docent Willem
Hiemstra.
Een opgelucht ‘Ooooh’ schalt meerstemmig door
A1.12, een lokaal met uitzicht op het Atrium, het
inpandige pauzeplein van Zernikeplein 7. Klas
REV1e zit op dit vroege uur (half negen) aan de
tafeltjes, die in groepjes van vier zijn gerangschikt.
Het is de eerste ontmoeting met de docent, maar
de 23 eerstejaars HBO-rechten hebben al huiswerk
gemaakt. Althans, 45 procent vindt dat ze zich
voldoende op de les hebben voorbereid, zo blijkt
uit de elektronische enquête die Hiemstra ter
plekke afneemt. Maar hoeveel uur hebben ze dan
aan dat huiswerk besteed? Veel te weinig, want
eigenlijk zou men er méér dan acht uur mee bezig
moeten zijn geweest. Acht uur!? In het rumoer dat
ontstaat, valt verbijstering te beluisteren, en de
schrille schreeuw van aanzwellend verzet.
‘Acht uur? Dat is toch niet normaal?’, protesteert
Jildou.
‘Die acht uur is vooral een waarschuwing’, zegt
Hiemstra, ‘jullie mogen best minder doen, dat
moeten jullie zelf weten. Maar schuif het werk
niet te ver voor je uit, anders red je het niet op het
tentamen.’
Arbeidsrecht heet dit vak. Arbeidsrecht, de
studenten hebben er fraaie gedachten bij die door
het wonder der e-technologie in een woordenwolk
opduikt op het scherm voor in de klas: ontslaan,
cao, doekoe, money, werk, arbeidsovereenkomst,
floe$$$$.’
‘Doekoe is geld, dat weet ik’, zegt Hiemstra, ‘floes
ook?’
‘Doekoe is straattaal, floes Marokkaans’, legt
Nadia uit.

De studenten bestuderen de arbeidsovereenkomsten die ze hebben meegenomen. Wat valt
daarin op? Daan leest in de arbeidsovereenkomst
voor betaald voetbal dat spelers een vakantiejaar
hebben dat duurt van juli tot juni. ‘Wat!? Van juli
tot juni? Dat is lang’, zegt hij, ‘terwijl voetballers
juist weinig vakantie hebben.’ Een groepsgenoot
weet zeker dat een vakantiejaar iets anders is dan
een jaar vakantie.
‘Wauw, ik moet écht een baantje nemen’, roept
Henrieke als haar oog valt op het loon in de
callcenterbranche.
‘Alle lonen zijn bruto’, tempert Hiemstra de
vreugde.
Een tafeltje verderop ontdekt Jildou dat een niet
nader genoemde slagerij in Heerenveen haar
veertig cent per uur te weinig betaalt. Ze strijkt
de zeilen op: ‘Dat ga ik ze vertellen. Kan ik dat
vertellen?’
Daar maakt Willem Hiemstra, door de eerstejaars
beleefd met meneer aangesproken, een punt van
algemene aandacht van: een moment waarop
slechts één persoon aan het woord is. ‘Het is
begrijpelijk dat je, gewapend met de kennis die
je als rechtenstudent opdoet, je gelijk gaat halen.
Toen ik er als eerstejaars achter kwam dat m’n
vriendin te weinig salaris kreeg, ging ik erop af.
Stoer, ik had honderd procent gelijk en dat kreeg
ik ook. Maar toen het contract was afgelopen,
bood die baas m’n vriendin geen nieuwe overeenkomst aan. Let dus goed op, voor je het weet zijn
de verhoudingen verzuurd.’ Of dat de Heerenveense slager zal helpen, valt nog te bezien. In
Jildous ogen twinkelt de strijdlust nog steeds.
In een arbeidsovereenkomst staat iets over loon,
over arbeid, over ‘een zekere tijd’ (juridische taal
voor tijd, periode of duur). Die drie leveren zelden
problemen op, verzekert Hiemstra de studenten.
Het moeilijkst te herkennen zijn de termen die de
gezagsverhouding weergeven. Dit is de kern van
casus 1 voor REV1e. De studenten worstelen met
de tekst in het contract van de fictieve Jasmijn
Dijkstra. Waar staat nou dat zij de ondergeschikte
is? Nergens, maar Paulien vist de woorden die erop
duiden zonder mankeren uit. ‘Ze verbindt zich
om vergaderingen bij te wonen, verricht arbeid in
dienst van. Die termen zeggen dat één de baas is en
de ander de werknemer.’
Ze heeft gelijk, laat meneer Hiemstra weten, nu
nog even motiveren waarom het geen aanneming
van werk is (artikel 7:750, Burgerlijk Wetboek),
geen overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW)
en klaar is kees: dit is een arbeidsovereenkomst,
artikel 7:610 BW. Ook dat wist Paulien. Hoeveel
tijd heeft ze wel niet aan de voorbereiding besteed?
‘Genoeg’, zegt ze, met een glimlach.

Foto: Luuk Steemers
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EEN BETERE
WERELD BEGINT
BIJ BROWSEN
Chris Wind
Foto: Pepijn van den Broeke
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Veel te veel op internet
rondhangen, en er toch een
goed gevoel aan overhouden?
Dankzij drie oud-studenten
van de Hanzehogeschool kun je
goede doelen steunen door zo veel
mogelijk over het web te surfen.
Bjorn Boes legt uit hoe dat werkt.

Een kantoorpand aan de Grote Markt is niet te
betalen voor een start-up, zou je zeggen. Valt mee,
legt Bjorn Boes uit in het pand naast de pinautomaten van de ABN AMRO. ‘We hebben afgelopen
jaar de Vliegende start met ABN AMRO gewonnen,
een door de bank georganiseerde wedstrijd voor
de beste jonge duurzame onderneming in de regio
Groningen. Als beloning kregen we een jaar lang
gratis de beschikking over dit mooie pand.’ Dat
kun je inderdaad een vliegende start noemen,
ja. Maar ik ben niet gekomen om Bjorn en zijn
compagnons Ewan Scholte en Arjan Geertsema te
feliciteren met hun toffe huisvesting. Ik wil meer
weten over hun geniale idee, GOODR.

NIET KLIKKEN EN TOCH KASSA

Want laten we eerlijk wezen: het is niet makkelijk
om jongeren zover te krijgen dat ze geld geven
aan goede doelen. ‘Onze doelgroep is kritisch, ze
hebben veel te kiezen. Ze bepalen zelf wanneer ze
online zijn, welke media ze gebruiken en op welk
moment. Het liefst willen ze nergens aan vastzitten. En ze willen ook nog precies weten waar
het geld aan wordt besteed.’
Hoe krijg je ze dan zover dat ze zich inzetten voor
een goed doel? Simpel: je biedt ze een mogelijkheid die helemaal niks kost, en toch iets oplevert.

De drie compagnons van GOODR, (v.l.n.r.) Arjan
Geertsema (Hanze-alumnus ICT), Ewan Scholte en
Bjorn Boes (Hanze-alumni Commerciële Economie), en Arjans zoon Matteo.

‘Je zet je adblocker uit en gaat naar onze site
(wearegoodr.com). Daar kies je je favoriete goede
doel en binnen twintig seconden wordt er een app
toegevoegd aan je browser. Die app zorgt ervoor
dat je tijdens het surfen advertenties ziet die wij
hebben toegevoegd aan bepaalde websites. Je surftijd levert daarmee geld op voor het goede doel.’
Klinkt top, maar hoe dan? Moet je honderdduizend keer klikken op advertenties? Nee, legt
Bjorn uit. ‘Je hoeft niet eens te klikken, het gaat
op vertoning. Als de advertentie wordt getoond
op een website, dan telt-ie al. Op nu.nl staan er
nu bijvoorbeeld zeven, op ad.nl veertien. Dat zijn
standaard-advertentieruimtes, die wij invullen.
De opbrengst gaat voor negentig procent naar het
goede doel en voor tien procent naar ons. Dat is
ons verdienmodel.’

SURFEN VOOR SCHOON WATER

Advertenties kunnen heel vervelend zijn, dat
beseffen Bjorn en zijn compagnons. ‘Daarom
vertonen we geen pop-ups of hover ads, alleen
maar gewone banners.’ Om het nog aantrekkelijker te maken, krijgt de gebruiker bij aanvang
een keuzemenu met interesses onder ogen. Zo
voorkomt GOODR dat je reclames krijgt voorgeschoteld waarop je niet zit te wachten. Het klinkt
als win-win voor alle partijen en een mooie kans
voor goede doelen om een nieuwe doelgroep aan
zich te binden. Bjorn: ‘Het is voor alle partijen
aantrekkelijk. Toen we bij Unicef langsgingen,
zeiden ze “geef ons maar aan waarom we niet mee
zouden doen.”’
GOODR heeft gamification-elementen ingebouwd
om gebruikers te stimuleren om meer op te halen.
‘We zijn begonnen met vier goede doelen: Simavi,
Edukans, Kika en Justdiggit. Bij Simavi zie je als
gebruiker hoeveel schoon drinkwater je bij elkaar
hebt gesurft. Je ziet de liters oplopen terwijl je
browset. Voor Justdiggit geldt hetzelfde, daar zie je
het aantal groene vierkante meters dat je onlinetijd oplevert.’
Goede doelen steunen door veel te internetten.
Dat idee komt van Ewan, zegt Bjorn. ‘Hij speelde
al met het idee toen hij nog bij Crowdynews (ook
een start-up uit Groningen) werkte. Daar zag hij
hoe er goed geld verdiend werd met het tonen van
advertenties. Grote bedrijven verdienen er veel
geld aan, maar de gebruiker heeft helemaal geen
invloed op wat er gebeurt.’ Toen Facebook naar
de beurs ging voor vele miljarden, wist Ewan het
zeker: als je ook maar een fractie van dat geld een

betere bestemming kunt geven, creëer je al een
betere wereld. Hij benaderde Bjorn, die hij kende
uit Coevorden. ‘We voetbalden een paar jaar in
hetzelfde team’, vertelt Bjorn. ‘Hij was verdediger,
ik spits. Daarna kwamen we elkaar continu tegen:
hij studeerde Commerciële Economie aan de
Hanze, net als ik. Hij werkte net als ik een tijdje
bij FC Groningen…’

MULTINATIONAL IN DE DOP

Bjorn had ervaring met het opzetten van een
bedrijf. ‘Ik zag het wel zitten, al was het niet makkelijk, omdat het veel technische kennis vereiste,
die we allebei niet hadden. Wij zijn twee commerciële jongens. We zeggen voor de grap weleens dat
we een bakkerij zijn begonnen zonder te weten
hoe je brood moet bakken. We moesten dus snel
op zoek naar iemand die de app kon ontwikkelen.
We vonden twee technische jongens, waarvan er
eentje een tijd lang voor ons heeft gewerkt. Hij
ontwikkelde een proof of concept, maar aan het
einde van de rit beseften we dat wij niet konden
beoordelen of het zou werken of niet. We moesten
dus op zoek naar iemand die die kennis wel had en
die ook voor lange tijd aan ons verbonden wilde
zijn.’ Ze vonden een derde compagnon, Arjan
Geertsema. ‘Hij heeft de technische kant helemaal
opnieuw neergezet.’
Een bedrijf beginnen is vaak een proces van lange
adem, zo blijkt ook bij GOODR. ‘We zijn al drie
jaar bezig. Ik weet nog dat we na twee maanden
onze eerste overwinning vierden: we wisten een
eigen advertentie op nu.nl te laden. Dat was
kicken. Maar dat is alleen de technische kant.
Je moet daarnaast ook uitvinden of mensen op
je aanbod zitten te wachten, en of het allemaal
mag volgens de wet. Pas daarna ga je ontwikkelen, testen, bijschaven, weer testen… Wat heel
belangrijk was, was dat het superschaalbaar moest
zijn, zodat het over de hele wereld gebruikt kan
worden.’
Wait, what? Wereldwijde ambities? Ja, zegt Bjorn:
‘We willen het wereldwijd opzetten, en daar willen
we ook niet te lang mee wachten. Sinds we drie
weken geleden onze campagne zijn begonnen, zijn
we gegroeid van 150 naar 500 deelnemers. Eind
van dit jaar willen we toch wel graag in meerdere
landen actief zijn.’
Helaas is de app van de multinational in de dop
nog niet te gebruiken op je mobiel, maar dat duurt
niet lang meer volgens Bjorn. ‘Die moet er nog
voor de zomer zijn.’
9

Freek Niemeijer
Foto: Jasper Bolderdijk
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MARK
SPEELT
SUPERSLIM
IN OP DE
BITCOINHYPE

Een 24-jarige met meerdere
bedrijven, dat is al rete-interessant.
Maar als één van die bedrijven
het resultaat is van een nogal uit
de klauwen geëscaleerd project met
cryptocurrency… dan is het tijd
voor een diepte-interview met Mark
Kooistra.

eens reageren op mijn vriendelijk bedoelde ‘Hoi’.
Goed geregeld, Mark.
‘Eind van de gang links’, dirigeert hij. In het lege
kantoor gaan we tegenover elkaar zitten.
‘Mooi plekkie.’
‘Ja, hè? Maar man, wat heb ik vaak heen en weer
moeten fietsen tussen het Zernike en hier. Echt
een hel. Ik werk gemiddeld zeventig uur per week,
maar eindelijk heb ik m’n scriptie voor Multimedia, Concepting & Design ingeleverd.’

OPLEIDING ALS BIJZAAK

De slotetappe naar het hbo-papiertje was een
zware opgave, Marks gemiddelde zakte van een
acht naar een zeven. Niet rampzalig, natuurlijk,
maar wel een illustratie van de wending die
z’n leven nam: hij had steeds minder tijd voor
de studie. ‘Ik heb op het punt gestaan ermee
te kappen. Niet om mijn cijfers, maar er zitten
slechts 24 uur in een dag. Met mijn compagnon
Maarten Wiersema begon ik Studio 45 al tijdens
het Cibap: een creatief georiënteerde vakschool in
Zwolle. Toen ik daarna aan de Hanzehogeschool
studeerde, begon ons bedrijf steeds beter te lopen.
Mijn opleiding werd bijzaak. Een dure, als je naar
de oplopende studieschuld kijkt.’
Uiteindelijk heeft Mark zijn papiertje toch
gehaald. ‘De topondernemersregeling van de
Hanze heeft daar zeker aan bijgedragen. Zo kon
ik bijvoorbeeld mijn scriptie bij mijn eigen bedrijf
doen.’ Toch schort er nog veel aan de regeling,
vindt hij. ‘Van zo’n scriptie is zestig procent
verspilde tijd. Erg zonde wanneer je eigen onderneming elke vrije minuut van je tijd opslokt. Dat
kan beter.’

BITCOINS EN ALTCOINS

Ondernemers heb je in allerlei soorten en maten.
En waar sommigen handelen vanuit idealistisch
oogpunt, de zogenoemde wereldverbeteraars, gaat
het bij anderen puur om de thrill of the game. Aard
van het beestje, zullen we maar zeggen.
Een schoolvoorbeeld uit de tweede categorie staat
voor me, een kartonnen beker in elke hand. ‘Iets
erin?’, vraagt Mark Kooistra, met opgetrokken
wenkbrauwen. Nee hoor, is goed zo. We lopen
met flinke pas door het grote pand aan de Leonard
Springerlaan. ‘Hier zitten we.’ De vlotte jongen
wijst naar links, terwijl hij nét voorkomt dat de
hete koffie over zijn hand gulpt. Op de glazen
wand staat Studio 45, de naam van Marks bedrijf
dat websites en webapplicaties ontwikkelt. Acher
het glas zit een drietal moeilijke hoofden naar een
scherm te loeren, zó geconcentreerd dat ze niet

Mark en Maarten begonnen jaren terug met
grafisch ontwerpen. ‘Later is dat uitgegroeid tot
websites bouwen. Daarin zijn we nu geëvolueerd
en…’ Mark neemt een slok en steekt één vinger in
de lucht om aan te geven dat het tweede deel van
de zin er heus nog wel aankomt. ‘Daar zijn we nu
ook écht goed in!’
Een sprekend voorbeeld is Coinranking.com,
een website die Mark, Maarten en Nick Pater in
februari 2017 begonnen. Hierop check je hoeveel
bitcoins en altcoins (zo noem je alle andere digitale
valuta’s) op dit moment waard zijn. Daarnaast kun
je er de ene digitale munt voor de andere inwisselen. Via de mail gaf Mark aan dat zijn site zo’n
1,7 miljoen bezoekers per maand trekt. Dat blijkt
een week later achterhaald. ‘Vijf miljoen inmiddels’, grinnikt hij. ‘Ik kan je de grafiek laten zien,
het is echt niet normaal. Astronomische groei.’
Niet gek als je bedenkt dat blockchaintechnologie, het systeem waarop de bitcoin werkt, steeds
gebruikelijker wordt.

MILJOENEN, SIMPEL EN CLEAN

‘Bijna een jaar terug begonnen we met een
testversie. Die hebben we met bepaalde groepen
op internet gedeeld en het was direct een succes.’
Vanwege de populariteit van de zogenaamde

cryptocurrency, maar ook door goed ondernemerschap. ‘Al onze ideeën strippen we tot alleen het
hoognodige overblijft. Dat doen we bijvoorbeeld
met mannenrantsoen.nl, een online boxershortabonnement, worldvectorlogo.com, waar je
bekende logo’s in hoge kwaliteit kunt downloaden,
maar dus ook met coinranking.’
Een snelle blik op de site is genoeg om Marks
theorie te bevestigen. Slechts één advertentie en
die staat ook nog eens helemaal onderaan. ‘Het is
erg verleidelijk om er meer reclame op te zetten’,
geeft hij toe. ‘Daarmee zouden we de inkomsten
op korte termijn misschien wel kunnen vertienvoudigen. Maar nee, we blijven bij onze eigen
filosofie: hou het simpel en clean.’
En blijkbaar werkt dat als een malle. ‘Op dit
moment hebben we dus een aantal miljoen bezoekers per maand, plus een paar miljoen aan euro’s
die op onze site worden gewisseld. De komende
periode zal dat waarschijnlijk oplopen tot ver
boven de honderd miljoen.’
Klinkt goed, maar wat betekent dat voor Mark?
Nou, nogal wat. Met zijn site pakt hij 0,25 procent
op elke transactie. Tel uit je winst. En, o ja,
advertentie-inkomsten, die komen er ook nog bij.
Kortom: de nabije toekomst ziet er rooskleurig uit.

BRILJANT ÉN MINDER BRILJANT

Hij was er redelijk vroeg bij, wat de digitale
valuta’s betreft. ‘Ik heb ze al enige jaren. Over
bedragen praat ik niet, maar het gaat prima.’ Een
brede glimlach. Toch draait het voor Mark niet
puur om de knaken. Z’n vrolijke hoofd maakt
plaats voor een serieus gezicht. ‘Ik geloof in de
projecten. Nu heb je een paar partijen die op
softwaregebied alles in handen hebben: Google,
Amazon, Microsoft, Alibaba. Zodra er concurrenten zijn, maken ze die kapot of ze kopen ze
op om hun monopolie te behouden.’ Maar bij
blockchaintechnologie is dat anders, legt hij uit.
‘Daar heb je een token dat onmisbaar is voor
een netwerk. Op dat netwerk proberen talloze
bedrijven te innoveren en te integreren, met als
gevolg dat de munt meer waard wordt. Je hebt een
gemeenschappelijk belang, zeg maar. En daardoor
krijgen briljante én minder briljante ideeën de
ruimte om zich te ontwikkelen.’
Na een uur te hebben geluld, breien we er een eind
aan met een laatste vraag.
Mark staart langs me heen naar een witte muur,
lucht persend uit zijn opgeblazen wangen. ‘Tips
voor ondernemende studenten?’, zucht hij. Een
seconde of tien later klapt hij er drie gouden tips uit.

1 Zet een punt aan de horizon en werk
daarnaartoe.
2 Kleed je ideeën uit, totdat het nog nét
werkt. Dat is heel krachtig.
3 Test zo snel mogelijk in de praktijk. Zo
voorkom je teleurstellingen.
11
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BLOCKCHAIN
VOOR
DUMMIES
Boudewijn Otten

In Groningen draven 25 man op
bij de studiemiddag Blockchain
voor Dummies. Voor wie het nog
niet wist: er zit een revolutie aan
te komen. Of niet.
Op papier, met een man of 25 in een zaal aan het
Boterdiep, is het niet zo moeilijk. Het principe
lijkt op dat van een flatgebouw: alle bewoners
hebben een sleutel waarmee ze de gemeenschappelijke voordeur kunnen openen én een sleutel
die past op de deur van hun appartement. Hier,
in The Student Hotel, krijgen de deelnemers een
persoonlijke code (die is geheim en voor iedereen
anders) én een openbare code (die mag iedereen
weten).
De openbare code bestaat uit een formule, een
eenvoudige rekensom (bijvoorbeeld: 16 + 8 – 9 =
…). Op de A-viertjes die Tirza en Eline uitdelen,
staan rechthoekjes waarin een deelnemer het
tijdstip noteert waarop hij de formule doorgeeft
aan een andere deelnemer, die hem op zijn beurt
zíjn formule geeft. Beide deelnemers noteren de
uitkomsten van de twee formules (de transactie)
in hun rechthoekje. Die transactie is uniek:
ze is gekoppeld aan twee unieke codes en ze
vindt plaats op één en hetzelfde, dus ook uniek,
moment.

INGRIJPENDE VERANDERING

Eén zo’n rechthoekje met transactiegegevens
noemt men een blok en wie in de loop der tijd
meerdere transacties aangaat, rijgt een keten van
transacties aaneen: de blockchain.
De workshop Blockchain voor Dummies is koud
begonnen of de 25 deelnemers smeden al naar
hartenlust de ene na de andere blokketen. Koffie,
thee, muntwater, snoepje hier en koekje daar.
Gezellig, tikje sjiek, tot in de puntjes verzorgd,
fraai winterzonnetje, The Student Hotel, Groningen, 8 februari.
Tirza Martens die Bedrijfseconomie op de Hanze
studeerde en Eline Kajim (net als Tirza bezig met
de master Change Management aan de Rijksuniversiteit Groningen) zijn twee van de drie mensen van
Massoeba, een bedrijf dat de moderne mens wil
voorbereiden op de revolutie die de blockchain-

technologie teweeg zal brengen.
Revolutie? Ja, Massoeba-oprichter Daan Ellens is
ervan overtuigd dat blockchain de wereld net zo
ingrijpend zal veranderen als internet dat heeft
gedaan. ‘Dit is negentien-víjf-en-négentig, hè?’,
zegt hij tijdens een filmpje waarin Maurice de
Hond wenkbrauwen doet fronsen met de voorspelling dat aardbewoners hun koelkasten in de 21-ste
eeuw niet meer in de winkel kopen, maar thuis
achter hun computer. Toen bijna onvoorstelbaar,
nu alweer bijna achterhaald.

VERTROUWEN OP DIEPTEPUNT

Het grote voordeel van blockchaintechnologie
is dat het tussenpersonen overbodig maakt. Alle
transacties worden namelijk vastgelegd in een
elektronisch grootboek (of ledger, want deze
wereld spreekt Engels), dat alle deelnemers (nodes)
kunnen inzien. Makelaars, notarissen, bankiers…
ze zijn niet meer nodig als mensen onderling
bindende afspraken kunnen maken.
Het is, zo stelt Daan, helemaal géén toeval dat de
opmars van de bitcoin (de cryptovaluta waardoor
blockchaintechnologie bekend werd) aan z’n
opmars begon op 3 januari 2009, niet lang na de
val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers in
september 2008. ‘Een instituut ging ten onder.
Het vertrouwen in de bankensector belandde
daarna op een dieptepunt. In zo’n situatie worden
alternatieven vanzelf aantrekkelijker.’
Zo werd het investeren zónder een bank in te
schakelen populair. Mooi voorbeeld: bewoners
van een flat in Brooklyn legden zonnepanelen
op het dak. Iedere bewoner die dat wilde, kon
meebetalen aan de aanschaf en de uitbreiding van
het aantal panelen. Bovendien profiteerde iedere
deelnemer van de opbrengst. ‘Ze kenden elkaar
niet of nauwelijks’, zegt Tirza, ‘geen van hen kon
zo’n grote transactie doen, maar samen werden
ze eigenaar van het geheel.’ Zelfs een verhuizing
van één van deze micro-eigenaren kan de keten
niet doorbreken, omdat één van blocks een smart
contract is. Dat is een als-dit-dan-dat-afspraak, in
dit geval: indien A verhuist, gaat zijn aandeel over
op de blijvers, die het moeten aanbieden aan een
volgende bewoner.

CENTRAAL INCASSOBUREAU

De blockchaintechnologie zou ook de oplossing
van het probleem van de privacy van medische

gegevens dichterbij kunnen brengen. Als dokter
en patiënt het overeenkomen, mag een derde het
medisch dossier inzien, of onderdelen van dat
dossier. Alle denkbare situaties kunnen, zo is de
theorie, kunnen worden omgezet in eenduidige
als-dit-dan-dat-afspraken.
Tsjitske, één van de deelnemers aan deze studiemiddag, legt in de pauze uit hoe het Centraal
Justitieel Incassobureau blockchain wil gebruiken.
‘Heel vaak richten we betalingsverzoeken aan
mensen die, zonder dat wij dat weten, in de
schulden zitten. Die gegevens mogen we alleen
opvragen bij andere instanties als die betrokkenen
het daarmee eens zijn. Met blockchaintechnologie
zouden we dat soort processen veel efficiënter
kunnen laten verlopen.’ Zo zal de blockchain
bezoeken van de deurwaarder kunnen helpen
voorkomen, denkt Tsjitske.
Al die unieke transacties en al die unieke codes
moeten wel worden berekend, een proces dat
mining wordt genoemd, een werkje waarvoor
computers met enorme rekenkracht nodig zijn. En
die kosten geld en energie. Eén bitcointransactie
neemt bijvoorbeeld tien minuten flink rekenwerk
in beslag.
Nee, milieuvriendelijk is dat niet. Nog niet,
volgens Daan, want er wordt keihard aan gewerkt.
‘De rekenkracht van computers neemt nog steeds
razendsnel toe, als dat nog een paar jaar op de
zelfde snelheid blijft gebeuren, zal mining goedkoper en minder belastend worden.’

CODE KWIJT, GELD WEG

Ja maar, als dat niet gebeurt, klinkt het in de zaal,
als het te veel energie blijft vragen. Wat dan? Dat
is inderdaad de vraag, maar het Massoeba-trio
gaat er niet vanuit. De blockchainingtechnologie
zal beter worden, efficiënter en alledaagser. Er
is, zo weet Daan Ellens zeker, geen werkveld te
verzinnen waar blockchain niet van pas komt.
Natuurlijk, de twijfel is niet zomaar verdwenen.
Het blijft toch nog wel abstract. En complex
natuurlijk, en hoe zit het met hackers? En als je
die persoonlijke code nou eens kwijtraakt?. En
waarom zit er een maximum van 21 miljoen aan
het aantal bitcoins dat je kunt mijnen? Waarom
belooft men gouden bergen? Allemaal goede
vragen en wie twijfelt, kan het allemaal gerust
afwachten. Want het gaat gebeuren. Of niet.
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ALUMNI
POPCULTUUR
VEROVEREN
ESNS

Teodor Lazarov
Foto’s: Jasper Bolderdijk

Eurosonic Noorderslag, iedere popmuzikant wil er staan.
Een showcasefestival waar programmeurs uit heel Europa
op zoek zijn naar talenten en opkomende top-acts.
We spreken drie acts met een Hanzeverleden.
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STUART MAVIS

Sjoerd Vriesema, wie kent hem niet? Samen met
zijn bandleden staat deze opkomende popheld
onder de naam Stuart Mavis op het podium. Zijn
muziek kenmerkt zich door melodische zangpartijen afgewisseld met laid-back grooves. Af en toe
pakt de artiest zijn Kendrick-Lamar-momentje
door een fijne flow in te zetten op de voor de rest
popgeoriënteerde nummers.
Vier jaar speelde hij op Eurosonic, maar dit jaar
stond hij op Noorderslag, in de Binnenzaal van
De Oosterpoort. ‘Dat was next level shit’, lacht hij,
een paar dagen later. Dik tevreden. ‘We hebben
echt lekker gespeeld. Normaal ben ik wel zenuwachtig, maar alles ging heel soepel.’
De oud-student van de Academie voor Popcultuur, die vorig jaar tekende bij Sony, ziet meteen
resultaat. ‘Ze zeggen dat de deuren van de
Nederlandse podia opengaan als je op Noorderslag
hebt gespeeld. Dat klopt wel aardig. Ik mag nog
niet te veel zeggen, maar toen ik van het podium
afkwam, hoorde ik dat we al voor een aantal
evenementen geboekt waren.’
Dit jaar focust Stuart Mavis zich op een nieuwe
EP. Sony heeft een plan met de band. Wat hij
moet doen? ‘Ik moet helemaal niets’, zegt hij. ‘Wat
ik zelf wil, is een vette plaat opnemen. We duiken
straks weer de studio in om nieuw materiaal te
maken. Dat wordt een EP, maar wie weet? Voor
hetzelfde geldt rolt er een album uit.’ Hij neemt
een slok koffie. ‘We zullen zien.’

FENN

Ook de elektronische live-act FENN heeft haar
roots in de Academie voor Popcultuur. Het duo,
bestaande uit Fenneke Schouten en Frank de Boer,
bracht op dag één van Eurosonic een mini-album
uit via muziekblog Noisey. Tijdens hun show in
Brouwerij Martinus gaf FENN één van hun beste
optredens weg.
‘Het was echt supertof. Ik begaf me op een
gegeven moment voor het podium en het publiek
stond in een halve cirkel om me heen’, zegt
frontvrouw Fenneke. ‘Soms klopt gewoon alles
qua energie. Dat was die avond in Martinus ook
zo.’ Het optreden is niet onopgemerkt gebleven.
Noisey schreef een enthousiast artikel en de act
krijgt een eervolle vermelding in het artikel dat
NRC Next over Eurosonic schreef. Fenneke: ‘Het
is fijn om te zien dat mijn muziekstijl langzaam
wortel begint te schieten in de Nederlandse scene.
We zijn vrij alternatief en dat is voor het grote
publiek niet altijd even makkelijk te behappen.’
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Het tweetal ziet dat als een aanmoediging om
nog harder te werken. Zo organiseerden Frank,
Fenneke, het bedrijf Chordify en cultuurblog
DATmag het evenement Electrosonic op dag twee
van het showcasefestival. De focus lag op elektronische live-acts. De line-up bestond naast FENN
uit het Groningse FLCTS, de uit Rotterdam
afkomstige Stahlr en de Duitse boys van
Kompliment. De laatstgenoemden haalden de
show uiteindelijk niet vanwege de heftige storm.
‘Electrosonic was heel leuk. Het is altijd goed toffe
elektronica bij elkaar te brengen.’ Fenneke legt
uit dat de acts tijdens het evenement verder gaan
dan alleen muziek. Het is een samenspel tussen
licht, dans en sound. De overall performance staat
centraal. ‘Ik moet Frank de volle credits geven.
Het idee om met anderen een eigen feestje te
organiseren, hadden we al jaren. Door Frank is het
nu eindelijk gelukt.’

KORFBAL

En toen was daar Korfbal. De band beschrijft
zichzelf op Facebook als: a nihilist all-male vegan
college rock outfit/supergroup from The Netherlands.
De act bestaat uit een bijeen geraapt zooitje
superboys die spelen in bands als The Homesick,
Creepy Karpis en Yuko Yuko. Op Noorderslag
lukt het ons niet om ze te spreken. De mannen
hebben het veel te druk met het oplossen van
logistieke problemen. Iets met versterkers van
het ene podium naar het andere slepen. Een paar
dagen later bellen we met gitarist Marnix. ‘Kun je
me over een kwartier bellen? Ik sta spullen uit te
laden bij poppodium Ekko in Utrecht’, appt hij.
Geen probleem. Vijftien minuten later hangen we
aan de lijn.
Korfbal zette een brute show neer op Noorderslag
waar we nog lang van nagenoten. De hele zaal
ging helemaal los op de rauwe sound van de band.
‘Het was zeker een vette show’, zegt Marnix. Hij
slikt zijn laatste happen avondeten naar binnen.
‘Misschien was het wel één van de belangrijkste

shows die ik ooit heb gespeeld.’ De gitarist legt uit
dat Korfbal in het begin een side-project was. De
band ontstond uit een groep vrienden die het leuk
vonden om af en toe samen muziek te maken. ‘Dat
is flink uit de hand gelopen. We hebben afgelopen
jaar bijna ieder weekend gespeeld. Soms vaker dan
met onze eigen bands.’
Dat voert de druk goed op. Aan de ene kant speelt
Marnix met zijn eigen band Creepy Karpis, aan de
andere kant schrijft hij steeds meer voor Korfbal.
‘Ik leer er veel van. Zo zijn de jongens uit Korfbal
veel ervarener op hun instrument. Zelf heb ik de
gitaar nog maar net drie jaar geleden opgepakt.
Ik begin nog maar net verder te kijken dan het
instrument zelf en meer te leren over composities.’
We moeten afronden. Marnix moet over een paar
uur de bühne op met Creepy Karpis. Ze staan
in het voorprogramma van de Britse acts Ulrika
Spacek en The Bliss. ‘Dat gaat ook gewoon door’,
lacht hij. ‘Het enige wat ik de afgelopen tijd doe, is
data in mijn agenda zetten en op komen dagen.’

17

18

VEILIG APPEN
EN SNAPPEN
OP DE FIETS
Loes Vader
Foto: Luuk Steemers

Bij één op de vijf fietsongevallen met
jongeren speelt de smartphone een
rol, stelt Veilig Verkeer Nederland.
De overheid ziet het liefst dat
iedereen op de fiets offline is.
‘Niet haalbaar en ook niet nodig’,
zegt docent-onderzoeker Chris
Dijksterhuis van het lectoraat UserCentered Design (UCD).

UCD, wat moet ik me daarbij voorstellen?
‘Het lectoraat bestudeert het effect van technologie
op het gedrag van mensen en op de samenleving.
We richten ons met name op digitale technologieën als telefonie, televisie en serious games.
Allemaal technieken die ondersteuning kunnen
bieden bij het veranderen van gedrag. We onderzoeken wat nodig is om de interactie met mobiele
technologie tijdens het fietsen veilig in te richten.
Ook willen we achterhalen aan welke eisen
mobiele technologie moet voldoen om de aandacht
van de gebruiker bij het verkeer te houden.’
De Telegraaf kopte eind januari dat appen op
de fiets helemaal niet gevaarlijk is.
‘De Telegraaf slaat de plank mis, ben ik bang.
Hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, Bert
van Wee en Agnieszka Stelling van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
deden onderzoek naar bellen en muziek luisteren
op de fiets. Bellen an sich is het probleem niet.
Het gevaar is in de basis een aandachtsprobleem.
Je kunt je aandacht immers slechts op één ding
tegelijkertijd richten. Een kort gesprek kan prima
handsfree. Maar het gebruik van het touchscreen
stoort wel. Daar willen we dus aan werken. Je
telefoon uit je jaszak halen, ontgrendelen en
een bericht tikken vraagt alle aandacht én twee
handen, die je dan niet aan het stuur kunt houden.
We moeten uitzoeken wat de doelgroep absoluut
niet kan missen en een oplossing vinden in het
beperken van de mogelijkheden.’
Om smartphonevrij fietsen te stimuleren, was
er de Fietsmodus-app. Afgelopen september
is de stekker uit dat project getrokken. Jij verwacht met iets beters te komen?
‘Verkeersorganisaties lanceerden campagnes om
meer bewustzijn te creëren over de gevaren van

smartphonegebruik op de fiets. Campagnes die
ons willen overhalen om de smartphone niet
meer op de fiets te gebruiken. Dat is inderdaad
de veiligste oplossing, maar een alles-of-nietsinterventie gaat voorbij aan de onbedwingbare
behoefte om onderweg toegang tot sociale media
te hebben. Bovendien zijn er misschien andere
veilige oplossingen.
‘Die Fietsmodus-app, waarbij fietsers punten
konden sparen voor cadeaus, werd steeds minder
gedownload. Wij willen met een interventie
komen die wel werkt. Mijn voorgevoel is dat we
een heel eind zullen komen. Met het Regionaal
Orgaan verkeersveiligheid Fryslân, het ROF, en
New Nexus Mobile verkennen we aan welke eisen
mobiele technologie moet voldoen om de aandacht
van de gebruikers bij het verkeer te houden. We
onderzoeken wat de veiligste manier is om enigszins online te blijven op de fiets.’
Waar moet ik aan denken?
‘Een slimmere bediening, slimmer filteren van
berichten en sensoren uitlezen. Je kunt denken
aan voice control of aan een slim handvat aan je
stuur, waarmee je je smartphone kunt besturen.
Maar smart glasses zijn ook een mogelijkheid. Er
wordt zelfs onderzoek gedaan naar het integreren
van smartphones in contactlenzen. In 2003 kwam
Volvo al met een workload manager die het aantal
binnenkomende telefoontjes reguleerde. Het
GPS-systeem hield bij of je op een rustige of op
een drukke weg reed. Als het rustig was, kreeg
je contact, maar op een drukke weg werd je niet
gestoord. Allemaal ideeën die we met studenten
willen uitwerken. Zo zal het project bijdragen
aan de ontwikkeling van veilige applicaties en de
verbetering van het fietsklimaat in Nederland.
Kom volgend jaar maar terug voor de resultaten
van het onderzoek.’
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ALCOHOLVRIJE
BIERTEST
Teodor Lazarov
Foto’s: Jasper Bolderdijk
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Een alcoholvrije maand. Je hoort het steeds vaker.
Het is alsof het vermaak van een avondje zuipen
het steeds vaker aflegt tegen de verstandige keuze
om de kater over te slaan. Maar een biertje moet
kunnen, ook tijdens een onthoudingsperiode.
Daarom: de grote HanzeMag alcoholvrij-biertest.
Niet drinken betekent natuurlijk niet niet drinken.
Er is altijd wel een manier om toch een beetje te
genieten. Een lekker koud biertje, of in ieder geval
de smaak ervan, op de vrijmi-borrel moet kunnen.
Daarom hebben we een vakkundige jury van
professionele casual zuipschuiten samengesteld, die
eens goed gaan proeven welke alcoholvrije biertjes
het bierigst smaken.
De criteria zijn simpel. Wij willen weten of het
drankje een goede vervanger is voor the real thing.
Smaakt het als bier? Ruikt het als bier? Ziet het
eruit als bier, oftewel: is het goudkleurig en heeft
het een lekkere schuimkraag? Tot slot, de hamvraag, zou je deze goudgele rakker van de blauwe
knoop ook echt bestellen in een kroeg?
Voordat de hele test begint, doen we eerst even
fatsoenlijk onderzoek. We moeten naast gangbare
merken als Heineken, Grolsch, Jupiler en Bavaria
ook een paar minder bekende biertjes proeven.
Jurylid Ruurd, die wat eerder is aangeschoven,
oppert vanachter zijn laptop dat Jever veel lof krijgt.
Ook schijnen Duitse alcoholvrije Weizen (ook wel
Weissbier, Weissen of Weiszen genoemd) bijna niet te
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onderscheiden zijn van hun alcoholische broeders.
Na een rondje Jumbo en Albert Heijn komen we
tot de conclusie dat we Jever Fun, zoals de maagdelijke versie van Jever genoemd wordt, in een
speciaalzaak moeten halen. Net als de alcoholvrije
Weihenstephaner. Uiteindelijk komen we thuis
met een tas vol met naar bier smakende limonade.
De koelkast puilt uit van Heineken, Bavaria,
Grolsch, Jupiler, Weihenstephaner en Franziskaner
Weissbier.

WAAR IS DE AMSTEL?

‘Waar is de Amstel?’ Bij binnenkomst wijst Freek
meteen op een bias in onze voorraad. ‘Amstel
moet er gewoon bij, boys. Dat is gewoon één van
de grote biermerken. Weet je wat? Ik haal wel
even. Moet iemand anders nog wat van de Appie?’
Davey, ook net binnen, houdt zijn jas aan en loopt
met hem mee.
Ondertussen treffen we voorbereidingen. Vijf
juryleden betekent vijf briefjes met criteria.
Aangezien we de test blind doen, stellen we de
volgorde achter een muurtje vast. Ver weg van de
fijnproevers. Terecht, blijkt ook snel. Sommigen
hebben al favorietjes.
‘Ik vind Jever heel chill’, laat Freek weten. Davey
en hij hebben naast de blikjes Amstel een berg
pizza’s uit de supermarkt meegenomen. Davey
schuift er één in de oven.
‘Even bodempje leggen, hoor.’

BIERTJE NUMMER ÉÉN – JUPILER

Tijd voor het eerste biertje. Achter het muurtje
bereiden we de glazen voor. Fotograaf Jasper komt
plaatjes schieten. Hé, niet aan de anderen vertellen
wat hier gebeurt, anders mag je niet beoordelen.
Hij lacht. ‘Komt goed, hoor. Ik zeg niets.’
De juryleden halen één voor één hun glas op.
‘Zo, dat ziet er aardig echt uit’, roept Eric.
‘Net echt! Op visueel gebied dan.’
Na de eerste paar slokken valt het stil.
‘Tja, wat moet je hier nou van zeggen’, zegt Davey.
‘Het komt in de buurt, maar ik mis bitterheid.’
Ruurd is het met hem eens. ‘Wel een goede start.
Minder vies dan ik had verwacht. Deze bestel ik
wel in een kroeg.’
Cijfer: 7

BIERTJE NUMMER TWEE – BAVARIA

De stemming slaat om wanneer de jury het tweede
glas in ontvangst neemt. Na een slok lijkt het bijna
alsof iedereen over z’n nek gaat.
‘Gatver! Dit is echt goor’, roept Eric.
‘Het is net of dit bier te lang heeft gestaan ergens
op een tafel’, zegt Ruurd. Davey begint te theoretiseren: ‘Volgens mij is er iets mis met het koolzuur.’
Cijfer: 4

BIERTJE NUMMER DRIE – HEINEKEN

De glazen worden gespoeld, de smaakpapillen
krijgen een reset met een stuk pizza.

‘Bah, ik krijg de smaak van de vorige niet uit
mijn mond. Snel, geef even een lekker pilsje’, zegt
Freek. We schenken in en delen uit. Iedereen slaat
een zucht van verlichting.
‘Zo, heerlijk even een glaasje spa rood. Man, wat is
dit waterig zeg’, lacht Eric.
Jasper is milder: ‘Wel prima, maar echt niet
bijzonder.’
Cijfer: 6,5

BIERTJE NUMMER VIER – GROLSCH

Het enthousiasme is inmiddels nergens meer te
bekennen. Het lijkt alsof iedereen al heeft besloten
heeft dat alcoholvrij bier gewoon niet te beuken is.
‘Ik denk dat ik serieus nog eerder cola bestel’, zegt
Davey, terwijl hij biertje nummer vier aan zijn
lippen zet. Hij neemt een slok en kijkt de rest aan.
‘Dit is best oké’, zegt Eric met een knikje.
‘Het is vast de Jever’, lacht Ruurd. Iedereen neemt
nog een slok.
‘Nou, eigenlijk smaakt het wel lekker, maar niet
naar bier.’ Jasper kijkt naar het glas. ‘Dat eerste
biertje kwam toch meer in de buurt.’
Cijfer: 7,5

BIERTJE NUMMER VIJF – JEVER FUN

De eerste pizza is nog maar net op en de tweede
komt al uit de oven rollen. Nog te heet om te eten,
dus tijd voor testmonster nummer vijf.
‘Ja! Dit is ’m’, roept Freek. ‘Dit moet wel de Jever zijn.

‘Kijk, dit smaakt pas naar bier’, zegt Eric. ‘Bijna
echt. Ik zou ’m wel bestellen in de kroeg.’ Wij
houden ons van de domme en spoelen de glazen
om. Geen idee of dit de Jever is, boys.
Cijfer: 9

deze’, zegt Ruurd.
Eric is het met hem eens: ‘Lekker biertje dit, hoor.
Smaakt echt!’ Freek, Davey en Jasper knikken
tevreden. ‘Misschien wel de beste van de avond.’
Cijfer: 9

BIERTJE NUMMER ZES – AMSTEL

BIERTJE NUMMER ACHT –
WEIHENSTEPHANER
Aan al het maagdelijke komt een eind. Biertje
nummer acht staat klaar in de net ingeschonken
glazen. De dikke schuimkraag en het residu op de
bodem van het glaswerk verraden dat het weizen is.
‘Dat doen ze goed’, zegt Ruurd. De rest knikt.
‘Prima frisdrank’, grapt Davey. ‘Ik vond de vorige
verreweg het beste smaken’, valt Jasper hem bij.
Cijfer: 7,5

Aangezien de Amstel als enige in blikjes zit,
moeten we hard schreeuwen tijdens het openmaken. We willen natuurlijk niet dat iemand een
hint krijgt van wat er komen gaat. Helaas, zelfs
met deze voorzorgsmaatregelen heeft iedereen het
gelijk door.
‘O man, wat is dit goor. Dit moet wel de Amstel
zijn!’
Freek trekt een smerig gezicht, Davey legt zijn glas
weg. Ruurd en Eric net zo.
‘Dit mag je gewoon door de plee spoelen. We gaan
het echt niet opdrinken.’
Cijfer: 3

BIERTJE NUMMER ZEVEN – FRANZISKANER WEISSBIER
Tijd om over te stappen op het fictief zwaardere
geschut. De eerste weizen is Franziskaner Weissbier. De juryleden hebben hun bedenkingen.
Weizen is toch een soortement witbier? Kan
dat lekker zijn? Het vergt één slok om ze van
gedachten te doen veranderen.
‘Ik zou echt het verschil niet gelijk proeven bij

UITSLAG

We laten de flesjes bier één voor één zien.
De uitslag is duidelijk: Jever Fun is het
lekkerste alcoholarme pilsje. Maar als je
jezelf echt voor de gek wilt houden, bestel
dan gewoon een maagdelijke Franziskaner
Weissbier. Die komt wat smaak betreft het
dichtste bij the real thing. Genoeg keuze dus.

23

KING OF
THE SKY
Freek Niemeijer
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Ken je The Big Building? Het
foeilelijke voormalige postkantoor
naast het station? Bovenin dat
oude blok beton zit de nachtclub
met veruit het mooiste uitzicht
van Groningen. Eigenaar Geert
Jan Schipper vertelt over zijn
IIWII.

Nachtclub IIWII bestaat sinds november. Een uit
de klauwen gelopen hobby, maar wel eentje waar
hij heel erg blij van wordt. En dat merk je direct
wanneer de schuifdeuren opengaan en we met een
paar stappen in het penthouse staan. Wat de fuk,
wat een uitzicht!
‘Ja, mooi hè?’
Als een trotse vader staat Geert Jan met zijn
handen in zijn zij. Een glimlach bijna breder dan
de skyline waarop we uitkijken. Er gaan wel tien
minuten voorbij voordat we rustig gaan zitten, zo
imponerend is Groningen van boven.
‘Wat te drinken?’ Lekker.

VRIENDELIJKE KAMERPLANT

‘Bij welke ingang sta je?’, klinkt er uit de telefoonspeaker. Tsjah, eh, blauwe brug over het station en
dan direct links.
‘Prima, zie je zo.’
Een minuut later verschijnt Geert Jan Schipper
aan de voet van The Big Building. Druk telefonerend en vriendelijk wenkend gaat hij me voor, de
lift in.
‘Hierlangs leiden we de mensen normaal
gesproken omhoog’, zegt hij terwijl z’n vinger naar
het dak van de lift wijst.
Met ‘de mensen’ bedoelt Geert Jan het publiek dat
op vrijdag en zaterdag naar nachtclub IIWII komt.
Hij stopt de telefoon weg en Mister IIWII himself
drukt op nummer acht. De bovenste verdieping.

THE BIG BUILDING

Het oude postkantoor achter het station heeft
alweer een tijdje een andere functie dan postzaken.
Functies zelfs, meervoud. Het biedt namelijk
ruimte aan allerlei start-ups, vrouwen die boxershorts van oude overhemden maken en nog veel
meer andere toffe initiatieven, vertelt Geert Jan in
de lift. ‘Met m’n vrouw Caro heb ik ook nog een
cateringbedrijf op de tweede: EetLust.’

Pas dan heb ik oog voor het interieur. IIWII heeft
duidelijk de rauwheid van een gestript kantoorpand. De inrichting is basic, naast een bar en een
dj-booth staat er niet heel veel. Toch voelt het erg
huiselijk aan. Dat komt door het Perzische tapijtje
voor de bar, en her en der staat een vriendelijke
kamerplant. Eenvoudig, maar het werkt.
‘Het huiselijke is iets wat meer mensen ervaren,
vooral qua sfeer.’
Dat heeft ook te maken met het feit dat er maar
negentig man tegelijk aanwezig mogen zijn
vanwege de brandveiligheid. Je zou het een geluk
bij een ongeluk kunnen noemen.
‘Ja, op zich wel. Caro en ik hebben een grote liefde
voor clubben. Dan zie je veel plekken waarvan je
denkt: zó moet het. Robert Johnsen in Frankfurt,
bijvoorbeeld. Of Trouw in Amsterdam. Grote en
onpersoonlijk clubs, dat wilden we hier juist niet.
De vibe van IIWII is die van een uit de hand
gelopen huiskamerfeestje, maar een klein beetje
anonimiteit is toch wel handig.
‘In het begin gingen de mensen meer borrelen dan
dansen. Totdat we een rookmachine neerzetten.
Dat is blijkbaar net het duwtje dat nodig is om
helemaal los te gaan.’

GEZOND KRITISCH

Soul, funk, house, af en toe techno, dat is de
muziek van IIWII. ‘De komende tijd hebben we
wat dj’s uit Chicago: Zernell, Mark Grusane,
dat soort jongens. Ik heb nou eenmaal een grote
liefde voor Amerikaanse dj’s, maar dat wordt mooi
afgewisseld met bijvoorbeeld Duitse gasten en
local hero’s.’
Geert Jan en Ruben Planting, verantwoordelijk
voor de programmering, zijn gezond kritisch met
boekingen.
‘Een bak ervaring is wel belangrijk. Maar het
hóeft niet. Een Nathan Homan, bijvoorbeeld, is
nog wel jong, maar bij die jongen zie je dat alles
moet wijken voor de muziek. Dat is een echte. Het
moeten in ieder geval dj’s zijn die weten hoe je een
goed feestje neerzet en de mensen af en toe wat
nieuws laten horen.’

DIKKE PORTEMONNEE

Door zijn oog voor detail en de manier waarop
Geert Jan over zijn onderneming en over muziek
praat, zou je denken dat hij al jarenlang horecaondernemer is. Is niet zo. Sterker nog: dit is zijn
eerste avontuur.
‘Na een koksopleiding heb ik het tien jaar in de
marketing volgehouden’, lacht hij. ‘Daar was
ik een beetje ingerold.’ Tsjah, dat kan de beste
overkomen. Marketing: je rolt er een beetje in!
Maar net zo makkelijk als Geert Jan erin rolde, liet
hij het marketinggebeuren weer achter zich.
‘Op een gegeven moment dacht ik: waarom doe
ik dit eigenlijk? Daarna kreeg ik dus de kans om
EetLust samen met Caro op te zetten. Perfect met
mijn achtergrond als kok.’
Een eigen cateringbedrijf was dus best logisch.
‘Normaal gesproken moet je voor het starten van
een horeca-onderneming óf een dikke portemonnee hebben, óf een hele grote partij die je
ondersteunt. Maar omdat The Big Building op
termijn wordt gesloopt, hoefde dat hier niet. Een
kans die we niet konden laten liggen.’

TOF VAN KORTE DUUR

Een cateringbedrijf én een nachtclub. Caro en
Geert Jan hebben het druk. Maar het kan natuurlijk altijd nóg drukker, zo blijkt. ‘In maart openen
we hier het restaurant.’ Trots blikt Geert Jan in het
rond. Terecht, want dit is wel een mokertje-vette
plek voor een restaurant, zo hoog in de lucht. ‘Het
had er eigenlijk al moeten zijn, maar het vergt toch
iets meer planning dan we hadden gedacht.’
Het wordt waarschijnlijk een restaurant op reservering, met een uitloopmogelijkheid: eerst lekker
eten en borrelen, en daarna een duik in de club.
Tof, maar helaas slechts van korte duur, want op 1
juni moet The Big Building sloopklaar zijn. ‘Het
tijdelijke karakter vind ik ook wel heel tof. Zo leer
je in korte tijd heel snel en heel veel. En ook het
projectmatige ervan, vind ik wel wat hebben. Dat
er echt een einde aan zit.’
Wat er hierna komt, weet Geert Jan nog niet. En
of dat hier is of ergens anders, blijft ook in het
ongewisse.
‘We gaan het zien. Maar Groningen blijft toch wel
een hele mooie stad, dus het is hopen op nog zo’n
buitenkansje als dit.’
The Big Building, het pand aan de
Achterweg waarin Geert Jan Schipper
z’n activiteiten ontplooit, wordt dit jaar
gesloopt. Wie het luchtpaleisje in volle glorie
wil aanschouwen, moet snel zijn. Tof uitzicht, lekkere muziek, heerlijk. Wil je op de
hoogte blijven (haha) van de evenementen?
Hou dan de Facebook-pagina in de gaten.
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‘IK DOCEER NIET,
IK WERK SAMEN’
Anne Floor Lanting
Foto: Luuk Steemers
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Anet de Greef-Doornbos werkt
vijftien jaar op de Hanze. Ze geeft
les op het Honours College en de
opleiding Communicatie. ‘Cijfers
geven, daar geloof ik niet in.’

Wat is het leukst aan het vak van docent?
‘Ik zeg altijd dat ik geen docent ben. Ik ben
gewoon Anet en ik hoop mensen te inspireren
om te leren zodat ze nieuwe inzichten verwerven.
Interactie en humor zijn hierbij van groot belang.
Ik geloof dat je een verschil kunt maken en een
beter mens kunt zijn als je gewoon contact maakt
met de mensen om je heen. Echt contact maken
met mensen vind ik heel mooi. Samen met elkaar
kun je namelijk veel bereiken. Ik leer zelf ook
nog steeds van iedereen om me heen. Interacties
met anderen mogen schuren, dan is er beweging.
Bijvoorbeeld wanneer iemand zich verbaast over
wat een ander zegt, of het er niet mee eens is. Er
ontstaan bij mijn interacties met studenten soms
ook ongemakkelijke momenten. Vooral wanneer

studenten niet meer weten wat ze moeten doen, ze
mij vragen hoe ze verder moeten en ik aangeef dat
ik het ook niet weet. Dan schrikken ze helemaal.
Maar soms weet ik het ook echt niet, omdat ik
heilig geloof dat als je samen in een project zit, je
ook samen op zoek gaat naar bevindingen.’
Wat zijn de mindere kanten van docent zijn?
‘Het huidige systeem van het geven van cijfers,
daar geloof ik niet in. Ik vind het moeilijk dat je
studenten aan het eind van de rit een concreet
cijfer moet geven. Een product dat studenten
opleveren, een website die ze hebben gemaakt of
een gesprek dat ze hebben gevoerd, soms is het
resultaat niet top of the bill. Maar daar gaat het
mij niet om, ik vind de reflectie op het proces
en de inzichten die tijdens het proces worden
opgedaan vele malen belangrijker. Dat wordt het
systeem waar we nu in zitten nog niet voldoende
meegenomen. Gelukkig begint de procesgerichte
evaluatie langzamerhand wel steeds meer een rol te
spelen in het onderwijs.’
Wat kenmerkt je als docent?
‘Ik denk dat ik humoristisch, persoonlijk en
gedreven ben, maar je kunt beter aan mijn studenten vragen hoe ze mij zien. Ik hoor regelmatig
dat ze me wel veeleisend vinden. En studenten die
ik niet meer begeleid, laten vaak weten dat ze me
missen. Ik denk dat dat een goed teken is, dat ze
zich herinneren hoe ik met hen heb gewerkt. Ik
doceer niet, ik werk met studenten samen. Hierbij
ga ik heel associatief te werk. Dan ga ik door op
de inbreng van studenten, maar ik probeer wel
altijd duidelijk terug te komen bij de opdracht
waar we mee bezig zijn. Ik laat heel veel gewoon
gebeuren in de groep, terwijl ik zelf heel duidelijk
weet waar we naartoe moeten werken. Studenten
vinden me hierdoor soms chaotisch, maar ik zorg
er wel altijd voor dat ik aan het eind van de rit de
rode draad weer oppak. Studenten moeten in het
begin vaak wennen aan mijn manier van lesgeven.
Volgens mij zijn ze gewend aan ‘frontale’ lessen,
met PowerPoints en zo. Bij ons staan alle slides op
Blackboard, maar ik gebruik ze bijna nooit. De
toetsing staat bij mij natuurlijk wel altijd vast en
dit maak ik mijn studenten ook duidelijk, om ze
gerust te stellen.’
Wat vind je van de Hanzehogeschool?
‘De Hanze biedt me alle kans om te veranderen
en om na te denken over onderwijs. Er wordt ook
veel scholing gegeven aan medewerkers. Ik zie zelf
de mogelijkheden en kan deze ook sturen, daarom

heb ik hier een hele goede tijd. De Hanze is erg
ontwikkelingsgericht, dat vind ik mooi.’
Wat zou beter kunnen?
‘Ik heb de vrijheid gekregen en genomen om niet
alleen les te geven, maar ook van anderen te leren.
Als we binnen de Hanze nog meer vertrouwen
krijgen en het huidige leersysteem los durven te
laten om te kijken wat er anders mogelijk is…
dan kunnen er mooie dingen tot stand komen. Ik
zie dit hier en daar al gebeuren, maar initiatieven
worden toch heel vaak weer ingekapseld in een
bepaald systeempje om er maar grip op te krijgen.
Het hokjesdenken, de uren- en cijferregistraties en
de verschillende systemen binnen de verschillende
schools vormen een belemmering voor onderwijsinnovatie. Als we echt een open learning community nastreven, zou je veel sneller moeten kunnen
schakelen. Je zou er bijvoorbeeld voor moeten
kunnen zorgen dat medewerkers mee kunnen
doen aan een onderwijsinnovatietraject zonder dat
daarvoor eerst met allerlei teamleiders gesproken
moet worden. Ik hoop dan ook dat onderwijsinitiatieven zich in de toekomst in een wat hoger
tempo verder kunnen ontwikkelen.’
Hoe ziet je ideale hogeschool eruit?
‘Dan zou er geen school, in de zin van een onderwijsinstituut, meer zijn. Eerder open, multidisciplinaire leergemeenschappen waarin iedereen
van elkaar leert en het werkveld, alle lagen van
de bevolking en alle leeftijdsgroepen allemaal
gerepresenteerd zijn. In de gemeenschap zou je dan
een soort mentor moeten hebben die jou begeleidt
en een centrale rol speelt in de leergemeenschap.
Dit gebeurt al een beetje in hoe wij werken bij
Futures Literacy (een initiatief van de Hanze
en UNESCO, red.). Dat is een soort prototype
waarvoor ik graag een breder en divers publiek zou
willen hebben.’
Wat valt je op aan de huidige studenten?
‘De eerstejaars die binnenkomen zijn nog heel
schools. Ze verwachten het antwoord van mij, dat
ik ze wel vertel hoe ze iets moeten doen. Ik durf
niet te zeggen of dit voor ouderejaars nou ook zo
geldt. Maar de laatste paar jaar wordt de tendens
sterker dat ik als docent iets goed moet vinden
voordat studenten denken dat ze verder kunnen.
De huidige lichting studenten heeft meer behoefte
aan bevestiging dan eerdere generaties. Om
studenten uit hun comfortzone te trekken, moet
ik dan ook beter mijn best doen dan een paar jaar
geleden.’
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HANZEHUIS
VIERT
VALENTIJN
Heb je ook een roos gekocht of een liedje
aangevraagd voor je (geheime) liefde? Op
13 en 14 februari zamelden studieverenigingen van de Hanzehogeschool geld in
voor drie goede doelen: Unify 4 Uganda,
Stichting Leergeld en I.M.C. Weekendschool. Normaal gesproken wordt het
HanzeHuis georganiseerd tijdens de actie
Serious Request van 3FM in december,
maar vanwege de lustrumviering van de
Hanze werd dit jaar gekozen voor een
Valentijnseditie.
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LOCO
Luuk Steemers

LEONIE ZUIDEMA (23)
EERSTEJAARS FACILITY MANAGEMENT
DANST IN DINNERSHOWS

‘Vanaf mijn zesde zat ik op jazzballet. Op mijn zestiende werd ik toegelaten tot de mbo-opleiding van
Lucia Marthas. Vier jaar iedere dag topsport. Als je niet
gezond leeft, houd je het niet vol. Ik leerde alle genres
en dat komt nu goed van pas. In de weekenden dans ik
in Meppel en Veendam in twee verschillende dinnershows met veel verschillende dansstijlen zoals hiphop,
showdans, modern, tap en latin. Ik kan er als student
aardig van rondkomen. Gemiddeld zitten er tweehonderd
mensen, dat geeft veel adrenaline. Het is altijd een feestje
op het podium.’

TEO VERSUS STUDIESTRESS

WANDELEN
Teodor Lazarov

RUST

Teo is een cognitieve alchemist. Hij
speurt naar legale en onschadelijke
methodes die van loodzware
tentamenperiodes gouden tijden
maken. Ditmaal: de kunst van het
wandelen.
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Dag 1 van mijn gedwongen wandelweek begint
rustig. Ik ben ruim op tijd opgestaan, heb m’n
spullen gepakt en ga precies om half negen op
pad. Met een terrorweek aan deadlines in het
vooruitzicht is er verbazingwekkend genoeg geen
haar op m’n hoofd dat zich bekommert om wat me
te doen staat. Ik heb tenslotte een goed tochtje af
te leggen.
Wanneer ik op kantoor de laptop openklap, ga
ik meteen aan het werk. Ergens halverwege de
ochtend valt me op dat ik niemand heb ge-appt
en zelfs geen koffie heb gedronken. Twee dingen
die ik vaak doe om zolang mogelijk niet aan het
werk te gaan. Bovendien is een groot deel van mijn
to-do-lijst al af. Ik schuif het af op een lucky day.

ZEN

Stress kan op korte termijn een gunstig effect
hebben. Je eetlust vermindert, je slaapbehoefte
gaat omlaag. Opgejaagd door demonische toekomstbeelden van falen en schaamte, kun je nog
net het onderste uit de kan halen, het laatste beetje
wat nodig is om je deadline te halen. Dit is het best
case scenario.
Vaker wel dan niet resulteert stress in studie-ontwijkend gedrag, ook wel sog genoemd. Lekker
soggen achter je Playstation, bankhangen voor
Netflix, of te lang in bed blijven liggen. In je achterhoofd spookt het tentamen van volgende week.
Niet echt fijn, maar het houdt je gedachten wel
van de situatie af. Het resultaat: een lethargisch
gevoel dat leidt tot nog meer stress.

Aan het einde van de dag loop ik naar huis. Koptelefoon op, podcastje aan, koude wind in mijn
gezicht, het heeft iets fijns. Normaal gesproken
vliegen mijn gedachten tegen de avonduren alle
kanten op. Wanneer ik thuis aankom, moet ik
altijd even voor me uitstaren. Even niets aan m’n
hoofd.
Dit keer is het anders. De voldoening gloeit door
mijn lijf. Ik begroet m’n vriendin, help haar met
koken en voel me al met al helemaal zen. Die
avond slaap ik als een blok. Precies één minuut
voordat m’n wekker gaat word ik wakker, helemaal
uitgerust. Een stemmetje in mijn hoofd zegt: ‘Dit
wordt een topweek!’

WANDELEN
Al een tijdje zoek ik naar een manier waarop je
soggen kunt gebruiken als tool waarmee je in the
zone komt. Een bezigheid die op het eerste gezicht
niets met je verplichtingen te maken heeft, maar
vervolgens juist het proces van aan het werk gaan
bevordert. Klinkt too good to be true? Dat dacht ik
ook. Totdat mijn fiets stukging.
Gedurende zo’n acht dagen liep ik van huis naar
kantoor. Een route van ongeveer een half uur.
Vooraf was ik vet aan het balen. Het idee dat je
niet zomaar even snel ergens naartoe kunt gaan
zou mijn besef van tijd veranderen. Ik zou veel
meer moeten plannen, alle tripjes heen en weer
zou ik moeten beperken. Ik zag wandelen als een
zware inbreuk op mijn bewegingsvrijheid. Tot het
moment waarop ik er daadwerkelijk mee begon.

De dagen erna voel ik me even goed, opgewekt en
vol van energie. M’n stresslevels zijn veel lager dan
normaal tijdens deadlineperiodes. In gedachten
probeer ik na te gaan wat er nou precies voor zorgt
dat ik me zo topfit in lichaam en geest voel. Op
mijn dagelijkse wandelingen na, is er niets veranderd. Toch vind ik het moeilijk te geloven dat een
uurtje lopen per dag zo’n groot effect kan hebben.
Diezelfde dag haal ik mijn fiets op. Het opgejaagde en gehaaste gevoel is meteen terug. Ik stel
dingen uit en ga net een paar minuten te laat weg
van huis. Na twee dagen ouderwets fietsmobiel
zijn, ben ik er klaar mee. Ik mis m’n rustige wandelingen. Om toch niet helemaal van de benenwagen afhankelijk te zijn, loop ik tegenwoordig
met mijn fiets aan de hand. Maar zonder wandelen
kan ik niet meer.

CONCLUSIE

Foto: Pepijn van den Broeke

3Hoog is dé studentenfotosoap van Nederland. De strip volgt de avonturen van Jurre, een ruige kraker met een klein
hartje, René, de anders-geaarde huis-ADHD’er, Merel, een bipolaire blondine en Harrie, het frisse verenigingsmeisje.
3Hoog wordt gemaakt door Ype Driessen, de bekendste fotostripmaker van Nederland en omstreken.
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lieve.loes@live.nl

Lieve Loes,
Sinds ik aan de Hanze studeer, heb ik een
probleem met toiletten. Ik heb namelijk enorme
smetvrees en de toiletten op de Hanze zijn soms
echt te smerig om te gebruiken. Vaak drink ik de
hele dag bijna niks, zodat ik maar niet hoef te
gaan, maar dat is ook niet echt gezond. Aan de
schoonmakers ligt het niet, die komen volgens mij
twee keer per dag langs. Maar studenten maken
er gewoon een zooitje van. Wat kan ik doen?
			Erik
Lieve Erik,
Smetvrees is een dwangstoornis die in allerlei
gradaties voorkomt. Het kan een kleine gewoonte
zijn of je hele leven beheersen. Een goede vriendin
had zo’n ingewikkeld doucheritueel dat ze om vier
uur opstond om op tijd op haar werk te zijn. Ze wist
dat de reinigingsrituelen nergens op sloegen, maar
de drang om te poetsen was té sterk. Waarmee ik wil
zeggen dat iemand met ‘enorme smetvrees’ zelfs het
schoonste privaat wantrouwt. Zo erg is het bij jou
gelukkig niet.
Ik heb mijn neus de afgelopen week diverse malen
in de ‘heren’ gestoken. Nou, ik dacht dat dames
er wat van konden, maar het lijkt wel of sommige
gasten geen piemel hebben, maar een sproeikop.
Hulde aan de schoonmakers! Wat mijn speurtocht
ook opleverde: het ene wc-blok is schoner dan het
andere. Vooral de toiletten die hoofdzakelijk door
medewerkers worden gebruikt zijn frisser. (Niet dat
ik nou zo’n hoge pet op heb van de pletiquette van
collega’s, maar goed.) Ik stuur je een lijstje met de
schoonste kleinste kamertjes op de Hanze. Want ja,
die zijn er. Zoekt en gij zult vinden. Succes!

HANZE

MAG

LIEVE
LOES

Heeft je beste vriendin gezoend met de jongen waar jij al
tijden vlinders van in je buik krijgt? Ben je verliefd op je
docent en kun je je niet meer op je studie concentreren?
Lig je niet lekker in je projectgroep en begrijp je niet
waarom? Mail Loes, onze enige echte ervaringsdeskundige. Inzenden mag zelfs anoniem.
Lieve Loes,
Help, ik heb beauty-advies nodig! In de winter
heb ik altijd last van hele droge handen. Ik smeer
er elke dag crème op, maar toch ziet mijn huid
eruit als een uitgedroogd slangenvel. Soms zit
ik zelfs met bloedende knokkels in de klas, dat
is toch geen gezicht? Gelukkig komt de lente er
alweer aan, maar toch: heb je een tip waarmee ik
de laatste winterweken doorkom?
			Ariane
Lieve Ariane,
Je weet wel aan wie je het vraagt, hè? Zeven tips voor
zijdezachte handen in de winter.
1 Mijd water. Gebruik rubberen handschoenen bij
de afwas en poetswerk.
2 Gebruik geen vloeibare zeep, maar een ouderwets
blok. Het liefst olijfzeep. De beste komt uit Aleppo
(ondanks de oorlog in Syrië gewoon te koop). Ik had
jaren last van schrale handen, toen ik stopte met zeep
uit een pompje, was ik er na drie weken zo goed als
vanaf. Blijvend!
3 Gebruik handcrème zonder alcohol of overbodige
geurtjes. Bij mij staat de hennephandcrème van de
The Body Shop al jaren op nummer 1. Dit wondermiddel helpt tegen schrale plekken én eczeemplekjes.
4 Verwarm wat olijfolie en doe er een schep suiker
door. Masseer je handen een minuut of tien. Werkt
als een warme zachte scrub.
5 Eet vette vis, de vetten de daarin zitten zijn goed
voor de huid.
6 Als je er wat euro’s tegenaan wilt smijten: ga naar
de manicure voor een paraffinebadje.
7 Soms zijn je handen zo ruw dat je panty’s al ladderen als je ernaar kijkt. Ik pak dan een stukje heel
fijn schuurpapier (of de nagelvijl).
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Kade Gilliss (21), United States of America
‘I study Journalism at Northern Arizona University in Flagstaff. Two of my friends took the minor
in Journalism here. They had a great experience.
The opportunity to follow an international
exchange programme is something you don’t get
very often. It looks good on your resume, especially
for a journalist.
‘My emphasis is on sports. I couldn’t deal with
politics in these days of fake news and alternative
facts. I was an assistant sports editor of the university newspaper in Flagstaff. I also was a freelancer
for one of the state newspapers.
‘Traffic seems to be very fast-paced here. Amazing
how fast cars, and buses move! Cyclists never
seem to stop unless they really have to. I think the
USA is more pedestrian-friendly. I try to adapt
by observing what happens and follow. It’s a bit
intimidating.
‘Other than that, it’s very enjoyable here. Getting
lost in the city is such a good experience! It’s much
better to discover good hangouts and downtown
areas yourself instead of being introduced to them
by others.’

Ching-Fang Nien (22), Taiwan
‘You may call me Jenny, but I prefer Ching-Fang.
I study Accounting at the University of Taichung
in the west of Taiwan. I’ll be here for one semester
studying International Business. This is my first
time in Groningen, but I did visit the Netherlands
before. I really loved Amsterdam: the bikes, the
culture, the old buildings and the beer. The people
are welcoming and friendly.
‘Unlike most people I love rain and winter.
Taiwan is very hot. The Dutch climate makes
me feel calm, quiet and relaxed. So when I had a
chance to come to Holland to study, I jumped at
it. The first thing I’ll do is buy a bicycle. Everybody rides a bike here.’
Sung Jung (23), South Korea
‘I’m from Incheon, which is close to the capital
of Seoul. I study Business Management at
an international university there. I’m in my
fourth year. In Groningen I’ll take an exchange
programme at the International Business School.
We just had a number of presentations about
Groningen and student facilities. I decided that
I will become a member of the Erasmus Student
Network. I really want to meet people from other
countries and make lots of friends.
‘Groningen is really what I imagined Europe
would be like, green, clean and fresh. South
Korea is very densely populated. Everything is
urbanised. Here you see plenty of farms, meadows
and woods. The Dutch people are very friendly.
Yesterday I was shopping at AH, looking for an
internet cable. A number of helpful shoppers
showed me where I had to go.
‘I’m enjoying life here too much to miss South
Korea, even to miss the Olympic Winter Games.
Of course I’ll watch them on tv. I’m a fan of
short track skater Ahn Hyun-soo, who changed
his name to Viktor An when he got the Russian
nationality. I hope he’ll be able to participate.’
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LEGAL
ALIEN
Luuk Steemers

BOJUN FU (21)
FOURTH-YEAR STUDENT
INTERNATIONAL BUSINESS &
MANAGEMENT
CHINA,
1,379 MILLION PEOPLE,
231 TIMES THE SIZE OF THE
NETHERLANDS

‘My father is a chemist who works in a
governmental organisation, my mother is an
accountant. It’s hard to be in regular contact with
them because of the different time zones. As the
vast majority of my generation I’m an only child.
The one-child policy was abolished a couple of
years ago, but I have always felt that being an only
child is a good thing. You get more opportunities
because your parents can focus all their attention

and money on you. Moreover, if you have no
siblings of your own age you are more likely to
spend time with friends.
‘I’m from Wuhan, a massive city of ten million
inhabitants in the centre of China. I studied
Business Administration there at Jianghan
University. After two years I grabbed the
opportunity to further my studies at Hanze, one
of Jianghang University’s partner institutions, and
to get a double degree.
‘IBMS is a really great study programme. I have
only one wish. For minority groups like the
Chinese it’s hard to participate in the international
groups because of language problems. I think that
the Chinese should be allowed to work in groups
with each other. That way the quality of their
work would greatly improve.
‘In February last year I went to Amsterdam
for my internship. I worked for the company
Bookya, who make an app for musicians and DJ’s
to organise their gigs. Everybody spoke fluent
English. I had a great time.
‘Hopefully I’ll graduate next summer after my
graduation project in Germany where I will
be marketing officer with a firm that turns out
wind tunnels. My plans are to study a Master’s
programme in Amsterdam or Rotterdam. I want
to live in a big city, more like my native Wuhan.
There will also be better opportunities and more
jobs. I’m looking forward to being a graduate and
have the freedom to do as I please. I would love to
be a marketing analyst in an international firm.
‘In my leisure time I like to read fantasy. My
favourite novel is Lord of the Rings by J.R.R.
Tolkien, a real genius. I also like to watch movies
in the cinema. I like almost anything except
horror movies. It’s a pity that Dutch cinemas offer
no movies subtitled in English, but as long as I
understand about eighty percent of what’s being
said, I’m okay.’

7int

LATEST
ARRIVALS
Boudewijn Otten & Luuk Steemers

On February 1 and 2 some 270
foreign students showed up at
Hanze to meet their friends to
be. Most of them are in good
spirits. And why shouldn’t they?
4int

Sarah Tuomaala (21), Finland
‘A few days before Christmas Kamernet offered
me a room. I hadn’t even set one foot in the
Netherlands yet. So I did not have to worry about
that. 420 euros is not too much for a room, it’s
furnished, you know. The environment of Surinamestraat is really nice. Not too far from everywhere I need to go. I rent a bike from Swapfiets,
really cheap and easy. So no worries about that
either. Biking in Groningen is special, the lanes
are narrow and at some crossroads you’ve got this
strange system of green lights for all bicycles at the
same time. Thus far that feels to me like participating in a war on wheels.
‘Groningen is really green. One thing that really
struck me was the presence of flowers in public
areas. Who puts them there? Who takes care of
them? The municipality, I guess. You won’t see
that in Finland.
‘I’m studying Social Services at Oulu University
of Applied Sciences. This semester at Hanze I
want to learn about Positive Psychology. Sounds
good, don’t you think? Getting here was a quite
a journey. From Oulu to Tampere is a five hours’
drive. I’m used to that, because my mother lives
there. From Tampere to Helsinki took me two
hours by bus. The flight to Amsterdam lasted two
hours too. From Amsterdam airport to Groningen
is two hours and thirty minutes. Just imagine, I
was exhausted when I arrived at Simplon hostel.
Nevertheless I immediately felt the energy of the
city of Groningen. There’s really something going
on over here. I am sure I will enjoy myself, in fact
I already am.’

Tareq Merali (27), Canada
‘My plan is to work hard and to have a lot of fun,
let’s say fifty percent work and fifty percent fun.
Okay, you better make that 49-51. Fun is slightly
more important.
‘You might say I’m well-educated already, this is
my sixth year as a student. I’m taking the master’s
programme in Business at Anglia Ruskin University at Cambridge, the exchange at Hanze is part
of the programme. I’ve been here for one week
now and I must say: I love Groningen. People
are so polite and easy going. The only thing that
reminds you of criminality are the locks on bikes.
Some people have three locks on them. You must
be the only country in the world where bikes have
in-built locks.
‘I’m already completely hooked on Dutch bread.
So many types, it’s amazing. I love them all, from
dark brown bread to sweet bread. In Canada all
bread is the same, without a distinctive taste.
Dutch cheese is the same story. What a treat. It’s
unbelievable, such tastiness. The beer is nice too,
better than Bud.
‘I’m born and raised in Canada, I went to the
University of Calgary. My mum originates from
Lebanon, my dad from Yemen. Yes, that’s tough,
especially for my dad who worries about his
relatives over there. We know they are safe, but
you cannot be sure how things develop. Besides
that, we haven’t been able to visit them the past
few years. So sad.’

Joyce Kengne (22), Cameroon
‘It was very late when I arrived at Groningen
railway station. Somebody was supposed to
pick me up, but he didn’t show up. These things
happen, so I started walking and asking. It was
night, alright, but I wasn’t afraid, why should I?
There were many people in the streets and they
all did their very best to help me. It took me some
hours, though, to find a place to stay. I can’t recall
the name of the hostel, but it was okay. I couldn’t
afford staying there, so the very next day I started
looking for a room.
‘As a matter of fact, I found it very rapidly. Today
SSH will hand out the key, so I have a roof over
my head. That’s very important of course.
‘The first thing that drew my attention is how tall
the people over here are. They are of Cameroonian
height, that’s remarkable because we are a giant
people. Quite a surprise, because I had got used
to the shortness of the French at Nice, where I
studied before. Dutchmen are way taller.
‘I’ll be here for six months, studying Sustainable
Fuel Systems. To complete this master I’ll have
to take an internship later on this year, it could
be anywhere in Europe. After that I’ll return to
Cameroon to introduce sustainable fuel systems.
We have solar energy already, but the production
of bio-fuel is still in its infancy. I’m sure I’ll
succeed, there are so many opportunities.’

Puja Priya (20), India
‘It is quite expensive for me to study here. I had to
do lots of odd jobs to save the money. My father
who is a doctor, and my mom, who is a teacher,
also support me. I study Media & Communication at Manipal University in Karnataka, South
India. I came here because some fellow students in
India went to Hanze last year to do the exchange
programme in Journalism and greatly appreciated
it. I’m looking forward to meeting new people
from all over the globe. Groningen is a cosmopolitan place, I have heard. I also heard that students
do lots of group assignments here. That will not be
a problem. We also do that a lot in India.
‘This is my first time in Europe. I arrived yesterday. My first impression can be summed up in
two words: cold and beautiful. Wow! Everything
is neat and clean here. I’m not used to that at all.’

Nisa Pun (19), United Kingdom
‘I was born in Hong Kong, but my parents are
from Nepal. I grew up in Basingstoke in the south
of England. My parents are factory workers. I’m
very grateful to them: they made it possible for me
to have a good education. I study International
Business at the University of Portsmouth.
‘I really regret that a majority of people have voted
for the Brexit. I was unable to do anything against
that. I was one week too young to vote.
‘I did my first exchange programme in Sweden.
This is my first time in Holland. Both countries
have a great bike culture. So that’s at least one
thing I do not have to get used to. I arrived
in Groningen yesterday. I really liked the first
impression: the old monumental station surrounded by all those ultramodern geometric
buildings. Weird, but nice!
‘I really want to understand the commercial
process behind a successful chain shop. Hopefully
my stay at IBS will take me a step further. I also
love the international part of being here, meeting
people from all over the globe.’
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MARK
TAKES CLEVER
ADVANTAGE OF
THE BITCOIN
HYPE
Freek Niemeijer
Photo: Jasper Bolderdijk
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You have entrepreneurs in all shapes and sizes.
And where some people act from an idealistic
point of view, the so-called world improvers,
others are in it purely for the thrill of the game.
Nature of the beast, you could call it.
A textbook example from the second category
stands in front of me, holding a cardboard cup in
every hand. ‘Sugar, milk?’, asks Mark Kooistra,
with his eyebrows raised. No, black coffee,
please. We walk through the large building at
the Leonard Springerlaan with fast strides. ‘Here
we are.’ Mark points to the left, while barely
preventing the hot coffee from spilling over his
hand. On the glass wall it reads Studio 45, the
name of Mark’s company, which develops websites
and web applications. Behind it, three people look
at a computer screen so focused that they do not
even respond to my ‘Hi’. Well done, Mark.
‘End of the corridor on the left’, he directs. We sit
opposite each other in the empty office.
‘Nice place.’
‘Isn’t it? But, man, I used to have to cycle back and
forth between Zernike campus and here so often.
A hell, really. I work seventy hours a week on
average. But finally I have handed in my thesis for
Multimedia, Concepting & Design.’

TRAINING AS A SIDE ISSUE

The final stage of his bachelor was heavy, Mark’s
average dropped from eight to seven (out of ten).
Not disastrous, of course, but an illustration of the
turn that his life took: he had less and less time
for studying. ‘I’ve had many moments when I was
about to quit. Not because of my grades, but a day
only has 24 hours. Together with my companion
Maarten Wiersema, I already started Studio 45
during our time at the Cibap, a creative vocational
school in Zwolle. While I was studying at Hanze,
our company started to improve. My education
became a side issue. An expensive one, if you look
at my rising student debt.’
In the end, Mark did get his diploma. ‘The Hanze
arrangement for student entrepreneurs certainly
contributed to this. For example, I was able to
do my thesis at my own company.’ Still, the
arrangement is incomplete, he says. ‘Sixty percent
of this kind of theses is a waste of time. That’s a
shame when your own company already swallows
up every free minute of your time. There is still
room for improvement there.’

BITCOINS AND ALTCOINS

A 24-year-old owning several
companies, that is interesting
enough. But if one of those
companies is the result of
an escalated project with
cryptocurrency, then it is time
for a talk with Mark Kooistra.

Years ago, Mark and Maarten started with
Graphic Design. ‘Later on that grew into building
websites. And that evolved and...’ Mark takes a sip
and puts one finger in the air to indicate that the
second part of the sentence is really coming. ‘We
are really good at that now!’
A striking example is coinranking.com, a website
that Mark, Maarten and Nick Pater started in
February 2017. Here you can check what bitcoins
and altcoins (that’s what you call all other digital
currencies) are currently worth. In addition, you
can exchange one digital currency for the other.
Mark told me by mail that his site attracts 1.7
million visitors per month. A week later this
turns out to already be outdated. ‘Five million by
now’, he chuckles. ‘I can show you the graph, it’s
really insane. A really astronomical growth.’ Not

surprising when you consider that blockchain
technology, the system on which the bitcoin
works, is becoming more and more common.

MILLIONS, CLEAN AND SIMPLE

‘Almost a year ago we started with a test version.
We shared this with certain groups on the internet
and that was a success immediately.’ Because of
the popularity of the so-called cryptocurrency, but
also because of good entrepreneurship. ‘We strip
all our ideas until only the essence remains. We
apply this to all our websites: mannenrantsoen.
nl, an online boxershort subscription,
worldvectorlogo.com, where you can download
well-known logos in high quality, and also with
coin rankings.’
A quick look at the site is enough to confirm this
theory. Only one advertisement at the bottom
of the page. ‘It is very tempting to put more
advertising on it’, he admits. ‘With that, we might
be able to increase our profits tenfold in the short
term. But no, we stick to our own philosophy:
keep it clean and simple.’
And apparently it works like crazy. ‘At the moment
we have several million visitors per month, plus a
few million euros that are exchanged on our site.
That will probably rise to well over one hundred
million soon.’
Sounds good, but what does that mean for Mark?
Well, quite a bit. With his site he picks up 0.25
percent on every transaction. You do the math.
And oh yes, advertising revenues can also be added
to that. In short: the near future looks bright.

BRILLIANT AND LESS BRILLIANT

He was reasonably early in terms of digital
currencies. ‘I've had them for a few years. I do
not talk about amounts, but it’s going well.’ A
broad smile appears on his face. But Mark quickly
explains that it is not just about making big bucks.
His cheerful expression changes to a more serious
one. ‘I believe in the projects. Now you have a
few parties owning everything when it comes to
software: Google, Amazon, Microsoft, Alibaba.
They destroy or buy the competition to preserve
their monopoly.’ But in blockchain technology
that is different, he explains. ‘There you have a
token that is indispensable for a network. On that
network, numerous companies try to innovate
and integrate, with the result that the currency
becomes more valuable. You have a common
interest, so to speak. And this gives brilliant, and
less brilliant, ideas the space to develop.’
After our hour-long talk, it’s time for a final
question.
Mark is staring past me at a white wall, squeezing
air out of his inflated cheeks. ‘Tips for enterprising
students?’, he sighs. Ten seconds later he comes up
with his three golden tips.

1 Put a point on the horizon and work
towards it.
2 Strip your ideas to the point where it is
just barely working. That is very powerful.
3 Test in practice as quickly as possible.
This will prevent disappointments.
3int
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