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VOORWOORD
Zodra de zomer-
vakantie op onze 
kalender in zicht 
begint te komen 
lijkt het alsof onze 

innerlijke mot wakker begint te wor-
den en onze obsessie met dat warme 
lichtgevende bolletje in de lucht ons 
hele bestaan overneemt. De ijsjes wor-
den onder uit de vriezer gegraven, ver-
gaderingen verplaatsen zich naar bui-
ten, en de neiging om dat ene college 
nét wat korter te doen plaagt zowel de 
student als docent. En hoewel ook ik 
nu ijverig aan dit voorwoord aan het 
werken ben, mag ik dat gelukkig in 
ieder geval doen onder het genot van 
het zonnetje in een vakantiehuisje aan 
de kust.

Sommige mensen verklaren je voor 
gek als je tijdens vakantie gaat zitten 
werken (lees: ik wordt terwijl ik dit 
typ beschuldigend aangekeken met 
een “we-zijn-verdorie-op-vakantie”-
blik door mijn medevakantiegangers). 
Terecht waarschijnlijk, maar het blijft 
een feit dat mensen gewoonweg op 
heel verschillende manieren kunnen 
ontspannen. Ik reken mezelf, met uit-
zondering van een festivalletje of uit-
stapje hier en daar, tot de categorie die 

ik “thuisblijvers” zou noemen.  Zo komt 
het vaker voor dan dat ik zou durven 
toegeven dat iemand me na een vakan-
tie vraagt: “Nog iets leuks gedaan?”, en 
dat ik dan nietszeggend mijn schouders 
op moet halen omdat ik alleen maar 
Game of Thrones en Pokémon heb zitten 
kijken. Daar ben ik toch vast niet de 
enige in? Nee? Iemand?

Laten we het anders ook eens hebben 
over mensen die wél efficiënt met hun 
vrije tijd om gaan. Zoals je wellicht al 
was opgevallen heeft deze Freem in 
een zomers tintje, dus daarom heeft 
de redactie zich de afgelopen tijd bezig 
gehouden met het schrijven van arti-
kelen over prachtige activiteiten buiten 
de deur. We bespreken niet alleen ver-
schillende student-proof manieren van 
reizen, maar hebben ook twee unieke 
behind-the-scenes kijkjes bij twee van de 
grootste festivals in Nederland, namelijk 
De Zwarte Cross en Paaspop! Maar thuis-
blijvers: wees niet gevreesd! Ook voor 
jullie hebben we een paar handige tips 
en artikelen om door deze zware zomer-
maanden heen te komen. En of je nou 
in Nederland op de bank zit of in Zuid-
Oost Verweggiestan een cursus samba 
dansen aan het doen bent, een Freempje 
tussendoor kan altijd!

Mart van Alem
Hoofdredacteur 2014-2015
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VOOR DE NIJMEEGSE STUDENT, IN EEN 
NOTENDOP, HOE IS DE ZWARTE CROSS 
ONTSTAAN?

Hendrik Jan vertelt dat het idee voor 
de Zwarte Cross is ontstaan tijdens de 
jonge jaren van de Achterhoekse rock-
’n-roll band Jovink. Deze band heeft hij 
opgericht met onder andere Gijs Jolink, 
zoon van Normaal-zanger Bennie Jolink. 
“Gijs en ik zijn allebei nog steeds gek 
op motorcross, en we zijn ook gek op 
feesten. We speelden destijds heel veel 
met onze band Jovink en dachten ‘we 
moeten zelf eigenlijk een keer een mooi 
feest organiseren’.” Ze hadden via Bennie 
Jolink en consorten al eens gehoord over 
het fenomeen ‘zwarte cross’, wat eigenlijk 
neerkomt op het illegaal organiseren van 
een crosswedstrijd. “Dat idee sprak ons 
wel aan. We hadden meteen al een hoop 
deelnemers en er werd veel over gepraat.”

OP WELKE WIJZE IS DE ZWARTE CROSS 
VERANDERD DOOR DE JAREN HEEN?

“We hebben de Zwarte Cross altijd geor-
ganiseerd met de gedachte ‘wat lijkt ons 

nou zelf mooi als je op een feest komt? 
Wat wil je dan zien of meemaken?’. 
En zo is dat eigenlijk steeds verder en 
steeds breder gegroeid.” Hendrik Jan 
geeft toe dat er ook door regelgeving het 
één en ander is veranderd, maar dat is 
misschien maar goed ook: “in het begin 
gebeurden er dingen waarvan je achter-
af denkt ‘oh, oh, oh… dat dát allemaal 
goed is gegaan…’. Maar daardoor gingen 
natuurlijk ook die wilde verhalen rond 
van ‘wow, daar rijden tanks tussen de 
brommers door, daar moet je eens gaan 
kijken!’”

WAT IS HET GEHEIM VAN DE ZWARTE 
CROSS?

“Het geheim van de Zwarte Cross is dat 
de sfeer gewoon zo relaxed is. Doordat 
je allerlei lagen van de bevolking op het 
festival hebt, is het een supergoeie mix 
die zichzelf ook goed in de gaten houdt.” 
Er is volgens Hendrik Jan dan ook sprake 
van sociale controle: “als iemand moeilijk 
doet, zegt iemand anders gewoon ‘hey, 
doe even normaal. Hier heb je een bi-
ertje, proost’ en dan is het klaar.” Verder 
ziet Hendrik Jan dat de doelgroep van de 

Zwarte Cross in de loop der jaren breder 
is geworden, waar zij als organisatoren 
eigenlijk wel blij mee zijn: “want als je al-
leen maar lompe gasten hebt, dan wordt 
het een feestje dat ook alleen maar lomp 
blijft. Nu wordt het ieder jaar relaxter en 
dat is fijn” 

HOE TREK JE DAN NU DE ‘RANDST-
EDELINGEN’ NAAR DE ACHTERHOEK?

Volgens Hendrik Jan is het een kwestie 
van verhalen die rond gaan, mond-op-
mond reclame. De Zwarte Cross is een 
soort cult-ding geworden, wat Randst-
edelingen inmiddels ook aantrekt. Dit 
terwijl zij het een paar jaar geleden nog 
een boerenfeest vonden met modder- en 
biergooien. “Wij roepen natuurlijk ook 
al 20 jaar: kom nou maar gewoon eens 
langs, het valt reuze mee. Sterker nog, het 
is gewoon een super tof feest met een su-
per goede sfeer. De mensen die al geweest 
zijn beamen dat.”

BEHALVE HET CROSSGEDEELTE, HOE 
ONDERSCHEID JE JE VAN FESTIVALS 
ALS PINKPOP EN LOWLANDS?

“Als ik het vergelijk met bijvoorbeeld 
Lowlands of Pinkpop, dan is daar alleen 
maar muziek. Als er bands staan die jou 
niet aanspreken dan heb je daar niks te 
zoeken. Er zit niet echt een ziel in zo’n 

De Zwarte Cross is het grootste betaalde muziekfestival van 
Nederland. Het is van een lokale illegale motorcross met een 
tentje en een bandje uitgegroeid tot een landelijk cult-eve-
nement. Freem wil de Nijmeegse student wat bekender ma-
ken met de Zwarte Cross, en sprak daarom met Hendrik Jan 
Lovink, medeoprichter van Jovink en mede-eigenaar van de 
Feestfabriek, het bedrijf dat het Zwarte Cross festival orga-
niseert.

OEREND HARD GAAN
OP DE ZWARTE CROSS

TEKST ROBBERT BOEIJINK
BEELD MART VAN ALEM
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feest.” Hendrik Jan geeft aan dat het 
bij de Zwarte Cross juist andersom is: 
“mensen gaan ieder jaar naar de Zwarte 
Cross, ongeacht welke bands er spelen, 
omdat ze gewoon weten dat het weer 
tof wordt. Het is dan ook aan ons om de 
bezoekers te blijven verrassen en dat ook 
waar te maken.”

WAT HEBBEN JULLIE VOOR DE 
BEZOEKERS IN PETTO DIT JAAR?

Hendrik Jan geeft aan dat er onder meer 
een nieuwe festivalweide komt, genaamd 
‘Exoticana’. “Dat is eigenlijk een soort 
wereldmuziekweide, maar dan niet op 
een suffe manier. Dus geen huisvrouwen 
met een djembé-cursus, maar juist een 
super vette line-up, zoals Electro dj’s uit 
andere culturen.” Niet voor niets is de 
slogan van deze nieuwe festivalweide ‘say 
yes to apartigheid!’. 

IS DE ZWARTE CROSS MEER EEN MUZ-
IEKFESTIVAL OF MEER EEN CROSS?

Volgens Hendrik Jan is het een mix van 
beide, maar zijn er mensen die bijvoor-
beeld ’s ochtends naar de crossbaan gaan, 
daar de hele dag blijven zitten en niets 
van de rest van het festival meekrijgen. 
Hendrik Jan raadt dan ook aan: “loop 
lekker rond en ontdek wat er is, want er 
is zó veel.” Het bijzondere aan de Zwarte 

Cross is volgens hem dat je bij toeval 
zomaar ergens terecht kunt komen waar 
je normaal nooit zou komen, zoals een 
theaterweide. “De Zwarte Cross is eigenli-
jk een heel groot festival, met daarbinnen 
meerdere kleine festivalletjes.”

ZOU JE DE NIJMEEGSE STUDENT AAN-
RADEN OM VOOR EEN DAGJE TE GAAN, 
OF MOETEN ZE METEEN VOOR DE 
CAMPING GAAN?

“De camping is natuurlijk wel de ultieme 
manier om de Zwarte Cross te beleven. 
Als ik géén organisator was geweest, dan 
was ik met een vriendenclub lekker op 
de camping gaan staan, 100% zeker”. 
Daarbij blijkt nog maar eens het ‘nut’ van 
de Reggaeweide en Exoticana: “je kunt 
natuurlijk niet vier dagen lang plankgas 
losgaan, daarom heb je ook de keuze om 
gewoon lekker te chillen.” Maar al zou 
je maar een dagje naar de Zwarte Cross 
gaan, je moet het volgens Hendrik Jan 
gewoon eens een keer komen beleven.

HOE SPELEN JULLIE IN OP JULLIE 
DOELGROEP VIA SOCIAL MEDIA?

“Door onszelf niet te serieus te nemen en 
onze volgers juist een beetje te stangen 
met dingen die niet waar zijn.” Ludieke 
berichtjes, daar houden ze bij de Feestfab-
riek van en dat zie je ook terug op het 

Zwarte Cross festival, onder andere in 
de vorm van borden met gekscherende 
teksten. De Feestfabriek is volgens Hen-
drik Jan een jong bedrijf. Ze vinden het 
dan ook leuk om elkaar in de maling te 
nemen. “Branie, dat is een essentieel on-
derdeel van de Zwarte Cross en dat zie je 
natuurlijk terug op onze sociale media.”

HOE ZIE JE DE ZWARTE CROSS OVER 5 
JAAR?

“Ik hoop dat we binnen nu en een paar 
jaar naast de zaterdag en zondag ook de 
vrijdag uitverkopen. Dat het gewoon drie 
dagen vol zit en we een geweldig feest 
hebben met elkaar.” Maar daar is Hendrik 
Jan niet zo bang voor, want of de Zwarte 
Cross nou wel of niet is uitverkocht: “het 
allerbelangrijkste is gewoon dat de sfeer 
weer relaxt is geweest en de mensen zeg-
gen ‘volgend jaar weer!’” 

VOOR DEGENEN DIE GEÏNTERESSEERD 
ZIJN GERAAKT: DE ZWARTE CROSS 
WORDT DIT JAAR GEHOUDEN OP 24, 25 
EN 26 JULI.

INTERVIEW
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Zomer. De tijd waarin de korte broek weer aan kan, je weer volop buiten kan zitten in het park en de 
barbecues op het Waalstrandje weer volop branden. Ook de tijd waarin je die klote bikini weer aan moet 
op vakantie en in het zwembad en je liters zonnebrand smeert in de hoop er niet als een afgebladderde 
kreeft uit te zien. Ja, dit kennen we nu wel. Maar wist je deze Freemde feitjes al?
TEKST JANNEKE KLOOSTERMAN
BEELD DIAN MASTENBROEK

Staat Frankrijk dit jaar ook weer als vakantiebestemming 
gepland? Grote kans dat je dan in de file staat op de Route 
du Soleil. Op Zwarte Zaterdag is deze file nog net even ietsje 
langer. De naam Zwarte Zaterdag komt waarschijnlijk van 
het feit dat op deze drukste dag ook de meeste verkeers-
slachtoffers vallen. Verkeersveiligheidsorganisatie Bison Futé 
gebruikt bij de voorspelling van de verkeersdrukte een kleu-
rensysteem. Oranje is drukker dan normaal, rood is minder 
prettig en zwart is uiteraard vreselijk. Dit jaar zijn er twee 
Zwarte Zaterdagen, te weten 11 juli en 1 augustus.  

In de lente zetten we de klok al een uurtje vooruit (vaak 
morrend, dat wel). Wanneer we op vakantie gaan kan de 
hele klok ineens niet meer kloppen. Vanuit Nederland is het 
verste land (qua tijdsverschil) Nieuw Zeeland. Afhankelijk 
van de zomertijd of wintertijd is het tijdsverschil 10 of 12 
uur. In Nieuw Zeeland is het dan dus later op de dag. Aan-
gezien Nederland vlakbij de nulmeridiaan van Greenwich 
ligt, zal het grootste tijdsverschil nooit veel groter worden 
dan 12 uur, al kan het wel als je kleine eilandjes meerekent. 
In principe is het echter zo dat vlakbij de internationale 
datumgrens, de klokken 24 uur van elkaar verschillen. Dit 
is dan wel weer handig, aangezien de tijd bijna hetzelfde is 
maar de dag anders. Overigens begint iedere dag in de Stille 
Oceaan. Tot 1995 lag de internationale datumgrens dwars 
door eilandenrijk Kiribati. Verschillende delen van het land 
konden dus alleen met elkaar communiceren als het aan bei-
de kanten een werkdag was. Tegenwoordig is de datumgrens 
aangepast zodat het handelen tussen verschillende landen 
gemakkelijker is.

FREEMDE 
FEITJES
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Gereserveerde ligbedden bij het zwembad zijn de grootste vakantie ergernis. Hiermee verslaat deze ergernis huilende kinderen 
in het vliegtuig, luidruchtige buren, kapotte airco, vies of te weinig eten en slecht werkende WiFi. Vakantie is voor vele gezin-
nen dan ook niet de tijd om relaxt van elkaar te genieten. De meeste ruzies ontstaan door onverwachte uitgaven en afwijkende 
verwachtingen.

Van een zomerse dag is sprake als in De Bilt een maximum-
temperatuur van minimaal 25 graden Celsius wordt geme-
ten. Maar waarom wordt eigenlijk de temperatuur in De 
Bilt aangehouden en wordt er niet gewoon een gemiddelde 
van heel Nederland genomen? Het Koninklijk Nederland 
Meteorologisch Instituut (KNMI) is gevestigd in De Bilt en 
was jarenlang de enige die het weer bijhield. Tegenwoordig 
zijn er commerciële weerstations door het hele land, maar 
wanneer er data moeten worden vergeleken, zal dat altijd in 
De Bilt moeten. Overigens vormt De Bilt met een gematigd 
zeeklimaat een representatief gemiddelde voor het Neder-
landse klimaat. 

Het jaar 2014 heeft de twijfelachtige eer om warmste ooit 
op aarde gemeten te zijn. Vanaf 1880 wordt de gemiddelde 
temperatuur op aarde gemeten. Negen van de tien warmste 
jaren waren na het jaar 2000. Het jaar 1998 sluit de ranken. 
In Nederland wordt al langer de gemiddelde temperatuur 
gemeten. Uit dat lijstje blijkt dat 2014 het warmste jaar in 
300 jaar was. De reden is alom bekend: door de uitstoot van 
broeikasgassen warmt de aarde op. Misschien toch maar 
gewoon op fietsvakantie in ons eigen warme land?

7
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Als afsluiter een gouwe ouwe:

Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was - met de 
winter vergeleken
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Vijf jaar geleden ging ik voor het eerst 
naar Pinkpop, waar ik destijds één dag 
heen mocht gaan van mijn ouders. Maar 
wat ging daar dan aan vooraf? Het enige 
festival waar ik ooit geweest was, was 
Conincxpop. Dit is een mini festivalletje in 
het Limburgse heuvelland, aan de rand 
van het dorpje waar ik woon. Kleine lo-
kale festivals worden naar mijn mening 
ondergewaardeerd. Oké, er spelen bands 
die niemand kent, maar soms worden die 
bands juist later bekend. Racoon speelde 
bijvoorbeeld al in 2000 op Conincxpop en 
Triggerfinger trad op in 2008. En goed, het 
festival vindt plaats op een langwerpig 
stuk weiland aan een rivier, wat dus zo 
ongeveer gelijk staat aan met je voeten 
in de modder springen. Met één friettent 
en één dranktent is er misschien niet de 
meeste keuze aan eten en drinken en naar 
de band op het (enige) podium staan in 
de middag zo’n 50 mensen te kijken. In 
de avond is het halve dorp er (de andere 
helft kan het vanuit zijn/haar huis toch 
wel horen) en de meeste oudere mensen 
zijn dronken. Dus waarom zou je er dan 
heen gaan? Nou, voor de sfeer: liefde 
voor lokale festivalsfeer. Er zijn allemaal 
gezellige mensen, en je kent iedereen. 

Mensen gaan los en de bands zijn net 
goed genoeg om tot het eind te blijven. 
Die sfeer gaf me een gevoel van vrijheid, 
alsof alles mogelijk was wat je maar wil-
de. Net zoals voor die onbekende bands, 
die ’s avonds toch maar mooi voor 2000 
mensen mochten spelen. 

Maar goed, terug naar die eerste dag Pink-
pop, dat was toch net even wat anders. 
Mijn eerste jaar bracht ik door met een 
groep klasgenoten. Vanwege mijn lengte 
klom ik op de schouders van een grotere 
klasgenoot en vanaf dat moment was ik 
verliefd. Ik had uitzicht over het gehele 
terrein, waar 60.000 mensen om me heen 
stonden, en natuurlijk op de spelende 
artiest. Foo Fighters speelde en terwijl de 
zanger zong over regenbogen, kwam er 
spontaan een regenboog tevoorschijn. 
Tja, het was perfect, daar kon zelfs die 
lokale festivalsfeer niet aan tippen. Sinds-
dien ga ik elk jaar. 

Grotere festivals zijn toch net even wat 
anders dan kleine festivals. Je moet ook 
net met wat andere dingen rekening 
houden. Ga je naar de camping, neem 
dan altijd, ik herhaal, altijd een tent mee 
die groter is dan het aantal personen dat 
erin slaapt. Geloof me, je hebt altijd wel 
genoeg zooi bij je en twee mensen in een 
tweepersoonstentje met twee nog-net-
niet hutkoffers is geen pretje. Drie meis-
jes in een zespersoons-tent is overigens 
alleen een goed idee als je weet hoe je 
de zespersoons-tent moet opzetten. Echt 
zo’n gevalletje van learning the hard way. 

Dus, festivals, ik houd er van. De zon op 
je gezicht, lieve vriendjes en vriendinne-
tjes om je heen, lekker drankje in je hand 
en ongegeneerd meeblèren met je favo-
riete bandjes. Veel beter gaat het voor mij 
niet worden.

Festivals. Ikzelf kom uit Limburg, waar 
van alles te vinden is. Van kleine festival-
letjes, zoals Conincxpop aan de Maas tot 
bevrijdingsfestivals tot Pinkpop. Als er 
een podium is waar bands aan het spelen 
zijn, dan kun je mij daar waarschijnlijk 
vinden! Maar hoe is mijn liefde voor grote 
en kleine festivals in Limburg gekomen? 
Ik vraag het mezelf ook af. 

VERLIEFD
OP FESTIVALS

TEKST PAULINE SLUIJPERS
BEELD MART VAN ALEM
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Wat is jouw ultieme zomergevoel?

Ted Boeijnk
• Derdejaars
“Het ultieme vakantiegevoel 
krijg ik van een barbecue 
met vrienden na een warme 
en zonnige dag. Biertje in de 
hand, vlees op het vuur en 
met alle tijd van de wereld 
wachten tot het gaar is. Dit 
alles uiteraard bij voorkeur op 
vakantie, ergens in Zuid- 
Europa!”

Dara de Haan
• Eerstejaars
“Ik ben snel tevreden. Zodra 
de zon schijnt en het warm 
genoeg is om op een terrasje 
te zitten, heb ik al het zomer-
gevoel. Als het mooi weer is 
tijdens een festival geeft dat 
trouwens ook een ultiem zo-
mergevoel, maar als het regent 
niet echt.”

Leonie Damink
• Pre-master
“In mijn ultieme zomer reis 
ik de wereld rond en lig ik 
de ene dag in het zonnetje te 
genieten van een Desperados 
en hang ik ’s avonds marsh-
mallows in een kampvuur en 
de andere dag ga ik er op uit 
om omgeving en cultuur te 
ontdekken. Ik krijg er nu al 
een zomergevoel van!”

Elcke Woordes
• Eerstejaars
“Hmm. Mijn zomergevoel? 
Dat is toch wel met een heer-
lijk koud biertje in het gras lig-
gen. Of dat nou bij een bandje 
op de Zwarte Cross is of in de 
tuin van mijn ouders na een 
dag hard werken op een terras. 
Dat is echt zomer voor mij.”

Wouter Holtland
• Eerstejaars
“Ik krijg een zomergevoel als 
ik om een kampvuur zit met 
vrienden aan het strand. Een 
spontane jamsessie, waarbij 
ik mijn cagon meeneem. Dat 
is een soort trommel, een 
houten doos met een snaren-
matje erin. Daar word ik echt 
blij van.”

Dylan Josefa
• Derdejaars
“Mijn perfecte zomergevoel is 
opstaan zonder dat de wekker 
gaat. Na twaalf uur naar het 
strand toe gaan, het eerste 
koude drankje pakken, eten 
op het strand en dit doen tot-
dat de zon ondergaat. Kijken 
naar mooie ‘mensen’. Dit ter-
wijl ik de hele dag luister naar 
Latin muziek. Damn, those 
summervibes…”

Remco Schlief
• Eerstejaars
“Het ultieme zomergevoel is 
denk ik dat moment waarop 
je even helemaal niets hoeft 
te doen. Gewoon lekker in 
de zon liggen, met zomerse 
hits zoals Plage en Lion in the 
Morning Sun op. Het liefst in 
een hangmat. Dat maakt het 
plaatje echt af.”

Isa van den Elsen
• Tweedejaars
“Naast natuurlijk het heerlijke 
gevoel van zon, zee en strand, 
is voor mij het op het gemakje 
een heerlijk recept koken het 
ultieme zomergevoel. Geen 
gehaast omdat je net college 
hebt gehad of nog een op-
dracht af moet maken, maar 
lekker alle tijd nemen om iets 
lekkers op tafel te zetten.”

Vraagvan 
vandaag

TEKST MARLOU PONCIN & ROBBERT BOEIJINK 
BEELD DIAN MASTENBROEK

“

INTERVIEW
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READY FOR TAKE-OFF
 ‘‘Heb je alles?’’ ‘‘Jahaa!’’ ‘‘Ook je paspoort?’’ ‘‘Ja, dat heb ik.’ ‘‘En 
je bril?’’ ‘‘Die heb ik ook bij me. Dacht ik tenminste, even kijken.’’ 
‘‘Carmen, we moeten gaan!’’ ‘‘Wacht, ik kan nu mijn bril niet meer 
vinden!’’ Dit scenario is al zo vaak voorgekomen dat ik het wel kan 
dromen. Totdat ik vorig jaar ontdekte hoe ik die paniekmomenten 
kan voorkomen én ook nog eens zoveel mogelijk kwijt kan in mijn –in 
mijn ogen- altijd te kleine koffer. Hier is mijn stappenplan zodat jullie 
ook minder stressvol op vakantie kunnen gaan.
TEKST CARMEN QUINT 
BEELD FLORIAN DUCLOS

 1. Waar ga je heen? 

Ik wil ook altijd op alles voorbereid zijn, maar als je naar een 
zonnige strandbestemming gaat, dan hoef je echt niet je win-
terjas mee te nemen. Oh en je hele kledingkast hoef je ook niet 
mee te nemen. Trust me: been there, done that.  Om nog overzicht 
te houden van alles dat mee moet op vakantie, maak ik altijd 
een checklist. Het liefst een week van tevoren trouwens, zodat je 
tijd hebt voor stap 2. 

 2. Haal geld af en koop de laatste 
dingen die je nodig hebt

Natuurlijk kun je tegenwoordig bijna alles pinnen, maar er is 
niets zo vervelend als geen geld bij je hebben als je het echt-
echt nodig hebt. Zo zorg ik er bijvoorbeeld voor dat ik altijd per 
dag op vakantie ongeveer €50 aan (nood)geld bij me heb, just 
in case. Koop ook de dingen die je nog op je checklist staan maar 
nog niet in je bezit zijn, anders sta je op de dag voor vertrek nog 
met een door stress bedruppeld zwetend hoofd in de supermarkt 
op zoek naar een afwasborstel of een tandenborstel.  Hint: denk 
voor je checklijst ook aan genoeg ondergoed, een deodorant, 
zeep, een paraplu, een wekker en voor de dames: haarelastiekjes.

 3. Packing time!

Here is the tricky part: past alles er wel in? Leg eerst op de dag 
voor je op vakantie gaat, alles wat je nodig hebt naast het koffer. 
Het maakt niet uit of het lijkt of een bom is ontploft (ook al zal 
je moeder of vriend waarschijnlijk iets anders zeggen). Zodra je 
een item in je koffer hebt gelegd, vink je je checklist af. Begin 
eerst met de schoenen: die zijn het zwaarst en minst wendbaar 
om er als laatste nog in te proppen. Als je gaat vliegen en echt 
drie paar schoenen nodig hebt op je vakantiebestemming, stop 
dan al een paar in je handbagage: dat scheelt weer. Daarna 
komen jassen, vesten en truien. Vouw jeans/broeken zo dun 
mogelijk op en rol je shirts of vouw ze en klap ze daarna dubbel, 
zodat ze nog minder plek innemen.  Lingerie/ondergoed/swim-
wear past altijd nog wel in een gaatje, maar houd rekening dat je 
plaats overhoudt in je koffer voor je (in mijn geval altijd) over-
volle toilettas. Of dump die stiekem in het koffer van je reisge-
noot, dan kun jij nog een extra broek en shirt meenemen.    

 4. Vlak voor de reis

Ga voor jezelf een checklist na, voordat je vrolijk de deur achter 
je sluit en op het vliegveld erachter komt dat je portemonnee 
nog in de keuken ligt. Je kunt (bijna) alles nog op het vliegveld 
of op je bestemming kopen, dus kijk alleen nog even na of je je 
paspoort/ID, zorgverzekeringspasje, oortjes, telefoon, opladers, 
geld, vliegtickets/betalingsbewijs en eventuele bril en extra len-
zen mee hebt. Als je dat allemaal in je tas kunt vinden, is het 
tijd om je sleutels van je kamer gewoon op te bergen en op reis 
te gaan. Enjoy!

Ik wil ook altijd op alles voorbereid 
zijn, maar als je naar een zonnige 

strandbestemming gaat, dan hoef je 
echt niet je winterjas mee te nemen.

“
“
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Wil je op vakantie, maar ben je die all-inclusive strandvakanties 
nou wel en keertje zat? Dan hebben we goed nieuws voor je. De 
laatste jaren is een heel ander soort vakantie een trend gewor-
den. Geen privé zwembad, obers die je op je wenken bedienen 
en elke dag hetzelfde uitzicht, maar een bed op rails, zware rug-
zakken en elke dag een nieuw avontuur. Vooral studenten gaan 
steeds vaker voor deze interrailvakanties. Dan kan de Freem na-
tuurlijk niet achterblijven – en jij ook niet! Daarom leiden we je in 
dit artikel door de planning van een interrailreis en plannen we 
ook ons eigen droomreisje.

Ik, Sanne, ben vorig jaar ook met de trein 
door Europa getrokken. Op basis van 
mijn eigen ervaringen leidt Freem je door 
de voorbereiding van de reis heen. Er 
komt immers een hoop meer bij kijken, 
dan je in eerste instantie zou denken! 

Een interrailreis begint met de gezel-
schapskeuze. Met wie ga je op reis? Ga je 
alleen, met een aantal goede vrienden of 
met een grote groep? Het heeft allemaal 
zo zijn voor- en nadelen. Als je alleen 
gaat, hoef je geen rekening te houden 
met de wensen van anderen en kan je 
geheel je eigen gang gaan. Als je makke-
lijk contact maakt met onbekenden en 
het niet erg vindt om veel tijd alleen te 
besteden, is dit zeker een aanrader. 

Als dit je minder makkelijk afgaat dan 
kun je met een aantal vrienden gaan. Kies 
dan bij voorkeur een klein, hecht groep-
je. Een aantal van vier is ideaal: je bent 
verzekerd van goed gezelschap, je hoeft 
niet de hele reis met dezelfde persoon op 
te trekken en hostels bieden vaak kamers 
voor 4 personen aan: ideaal dus als je 
liever niet met onbekenden in een zaal 
slaapt. Wees wel kritisch bij de keuze van 
het groepje. Het is belangrijk dat je de 
anderen goed kent, zodat je weet wat je 
van ze kunt verwachten. Vooral in stress-
situaties (die ga je meemaken, geloof me) 
is het fijn als je de ander kunt begrijpen 
en weet hoe je met elkaar om moet gaan. 

Als deze keuze gemaakt is, begint de 
voorpret van de reis al! De volgende keus 

is vaak het moeilijkst: waar wil ik heen? 
En hoe lang? Als je een globaal idee hebt 
over de route van je reis, kies je welke 
interrailkaart je wilt hebben. Deze kaart 
is een soort studenten OV: je mag er elke 
internationale trein mee in die gelinkt is 
aan het interrailnetwerk. Net als met je 
studenten OV mag je niet geheel onbe-
perkt reizen met deze kaart. Je kiest de 
duur van je reis, maar ook het aantal keer 
dat je reist binnen die dagen. 

Als je de kaart besteld hebt, heb je het 
belangrijkste gedeelte geregeld. Dat bete-
kent niet dat je werk nu klaar is! Je hebt 
nog veel meer keuzes te gaan, ook al zijn 
deze minder essentieel. Iets waar je in 
ieder geval goed over na moet denken, is 
het verblijf in de steden die je wil bezoe-
ken. Kies je voor campings? Of hostels? 
En als je kiest voor hostels, huur je dan 
privé kamers? Of maak je gebruik van 
de grote, goedkopere slaapzalen? A lot to 
think about, maar gelukkig hoef je dit niet 
per se van tevoren te beslissen. Je kunt 
ook ter plekke beslissen welk hostel je 
kiest en wat voor kamer. Je loopt dan wel 
risico dat de fijnste hostels vol zitten. Iets 
om rekening mee te houden, zeker in het 
hoogseizoen. 

Slapen is natuurlijk niet het enige, en 
zéker niet het belangrijkste van je reis! 
Check dus ook van tevoren of er leuke 
dingen te doen zijn in de steden die je 
bezoekt. Ben je cultureel ingesteld? Dan 
moet ik je misschien enigszins teleurstel-
len. Een lijstje met de mooiste kerken en 

musea maken heeft weinig zin, zeker als 
het een lange lijst is. Als je drie kerken 
op een dag hebt gezien, is de vierde echt 
niet interessant meer. Zoek dus vooral 
naar originele dingen die je in de stad 
kunt doen en wees ook niet bang om 
bekende toeristentrekkers te skippen. Je 
kunt beter genieten van de dingen die je 
doet in plaats van verplicht als een snel-
trein de stad door te racen, op zoek naar 
de volgende aanrader uit de gids. Neem 
je rust tussendoor en geniet ook eens 
gewoon van het zonnetje. Plan ook niet 
je hele reis vol met bezienswaardigheden, 
want anders ben je na een paar dagen al 
uitgeput– en dat is zonde voor de rest van 
je reis.

Klaar met plannen? Dan heb je nog één 
taak over. Sparen. Want ook al lijkt de reis 
goedkoop – die hostels kosten immers 
bijna niks en je treinticket betaal je van 
tevoren– komen er nog een hoop kosten 
bij, waar je niet altijd rekening mee 
houdt. Denk bijvoorbeeld aan couchettes 
in de trein: Slaap je graag in een slaap-
coupé in plaats van een gewone zitplek? 
Extra kosten. Wil je geld pinnen of wissel-
en? Extra kosten... En ga zo maar door.

Met ons onbeperkte budget hoeven San-
ne en ik ons over geld in ieder geval geen 
zorgen te maken bij het plannen van 
onze reis. Een rondje door Europa leek 
ons een leuk idee, dus we kiezen ervoor 
om tien keer te reizen in 22 dagen, let’s 
go!

RAIL JE ROT

TEKST SANNE DEMIR & PAULINE SLUIJPERS
BEELD MART VAN ALEM
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We beginnen ons droomreisje in Am-
sterdam, waar we de trein naar Berlijn 
nemen. Naast de normale bezichtigin-
gen die je in Berlijn kan doen, zoals de 
Potsdamer Platz of de Brandenburger 
Tor, heeft Freem ook nog een ander leuk 
uitstapje op het oog. In Berlijn vind je 
namelijk het Badeschiff, een drijvend 
openlucht zwembad in de rivier de Spree. 
Midden in Berlijn dus kun je genieten 
van een dagje strand.

Na onze stop in Berlijn reizen we door 
naar Budapest, Hongarije. Budapest is 
natuurlijk bekend van Sziget, hét festival 
dat een volle week duurt en op een ei-
gen party-eiland plaatsvindt. Maar naast 
Sziget  is er nog genoeg ander leuks te 
beleven in Budapest. Voor wie van feest-
jes houdt, is er namelijk elke zaterdag 
van het jaar een poolparty, maar ook in 
de rest van de stad liggen de feestjes voor 
het grijpen.

Na al dat gefeest wordt het tijd voor een 
trein richting Ljubljana, de hoofdstad 
van Slovenië. Klein, maar daardoor niet 
minder leuk. Tijd voor een beetje cultuur. 
Freem doet het net even anders dan de 
normale sightseeing-tour en brengt een 
bezoekje aan Metelkova. Een alternatie-
ve plek waarbij oude militaire barakken 
compleet bedekt zijn met straatkunst, 
zoals graffiti en beeldhouwwerken, maar 
vooral met heel veel kleuren. 

We vervolgen onze reis met een trein 
richting Italië. Na de feestjes in Budapest 
en de cultuur in Ljubljana wordt het 
tijd voor wat chillen. Met een overstap 
in Venetië belanden we uiteindelijk in 
Florence, waar je op een leuke manier 
even bij kunt komen. Een bezoekje aan 
de Ponte Vecchio is cultuur en relaxen 
ineen. Bij deze middeleeuwse brug waarin 
verschillende winkeltjes huizen, kun je 
namelijk ook lekker chillen bij de rivier. 
Drankje erbij, zonnebril op en hallo va-
kantiegevoel.

Via Bern reizen we verder naar Bordeaux. 
Daar aangekomen wordt het tijd om weer 
wat leuke activiteiten te ondernemen. 
Met name een wijnproeverij of een boot-
tochtje lijkt ons wel wat. Verder vindt 
er in Bordeaux een jaarlijks orgelfestival 
plaats, wil je dus echt origineel zijn dan 
plan je je reis in deze dagen.

Vanuit Bordeaux reizen we door naar een 
ander Frans hoogtepunt… En wat voor 
een. We nemen namelijk de trein naar 
Parijs. Ook al klinkt het onwaarschijnlijk, 
in deze stad is het ook best mogelijk om 
iets origineels te doen. Vanaf tien uur 
’s avonds kun je een tocht door de stad 
doen op skates: je zoeft langs alle hoogte-
punten en drie uur later ongeveer ben je 
weer terug. Ben je niet zo’n actief avond-
mens (lees: houd je het liever bij een 
terrasje in de avond) dan is er overdag 
natuurlijk ook genoeg te doen. 

Na Parijs zit onze reis er alweer bijna op. 
De laatste stad die we bezoeken is Brussel. 
Geen zin meer om dingen te bedenken, 
maar wel nog energie om op pad te gaan? 
Dan zijn er een aantal opties. Eén van die 
opties is om bijvoorbeeld een thematour 
te doen. In een bepaald thema bezoek 
je verschillende plekken in de stad die 
hierbij een rol speelden. Ben je toch iets 
avontuurlijker aangelegd? Bezoek dan de 
stad met Greeters, dit zijn gepassioneerde 
inwoners die je de straten van het alle-
daagse leven laten zien, helemaal gratis. 

Na al dit avontuur reizen we vanuit Brus-
sel weer terug naar Amsterdam. Tijd voor 
de ultieme afsluiter van onze droomreis. 
Een fatsoenlijke douche en een fijn bed 
om in te slapen. Want ook al is zo’n reis 
geweldig, wat zijn we dan toch blij weer 
thuis te zijn. Onze droomreis zit erop, 
maar nu kan jij in ieder geval beginnen 
met plannen. 
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LEKKER NEDERLAND(S)
Ze schijnen te bestaan: mensen die in de zomer het liefst zes 
weken rond hun eigen huis hangen. Onder het motto: “Met een 
avondje Discovery Channel zie je ook veel van de wereld!”, be-
weren de anti-vakantiegangers dat erop uitgaan nergens voor 
nodig is. Maar wat als je graag op vakantie gaat, maar simpel-
weg niet kunt? 

TEKST NIEL VERSTEGEN & MANS PERE
BEELD FLORIAN DUCLOS

PortemonNee
Geld is meestal de voornaamste reden om 
een vakantie te missen. Of beter gesteld: 
een gebrek aan geld. Een portemonnee 
die niet wil meewerken is een geldige 
reden om deze zomer thuis te blijven. 
Helaas herkenbaar voor veel studenten... 
De mogelijkheid om veel te verdienen is 
(vooralsnog) meestal afwezig. Daardoor 
blijft het vaak bij een enkel avondje 
werken, of de wekker vroeg laten rinkelen 
op zaterdagmorgen. Het beetje geld dat 
op deze manier wekelijks binnenstroomt, 
vliegt er dan ook vaak direct uit. Niet 
verwonderlijk dat het ontzettend lastig is 
om wat over te houden voor de vakantie. 
Gelukkig zijn er ook activiteiten voor het 
kleine portemonneetje!

Een festival is natuurlijk niet het eerste 
waar je aan denkt. Maar in verhouding 
tot de meeste vakanties, kan een paar 
dagen genieten van de wonderlijke fes-
tivalcombinatie ‘muziek, drank en zon’ 
spotgoedkoop zijn. Een goed voorbeeld is 
de Zwarte Cross, waar Tante Rikie je voor 
slechts 30 euro een volle dag muziek, 
theater, motorcross en høken aanbiedt. 
Andere festivals zoals Appelpop en Parkpop 
maken het wellicht nóg aantrekkelijker: 
de enige reden om je portemonnee mee 
te nemen, is om een biertje te halen. De 
entree is namelijk geheel gratis. Even het 
internet afspeuren is snel verdiend!

Daarnaast kun je ook besluiten om één 
of meerdere dagen weg te gaan. Een 
goedkoop middagje naar een pretpark of 
dierentuin is via sites als VakantieVeilin-
gen zo gevonden. Van korte duur, maar 
niet duur. Bovendien haalt het je uit de 
zogenaamde ‘thuisblijf-sleur’. Ook een 
roadtrip (of een simpele boswandeling) 
maken met vrienden of familie is een vrij 
goedkoop alternatief. Daarnaast biedt 
ons waterlandje tal van vijvers, meren en 
zeeën waar je zo in kunt duiken. Ideaal 
als je niet in het geld zwemt…

Natuurlijk bestaat er ook nog de optie 
om in de zomervakantie te gaan werken: 
sparen, koste wat het kost. Misschien 
niet je idee van een ideale vakantie, maar 
wellicht lig je aankomende vakantie 
gewoon weer in de Spaanse zon.
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Niets is heerlijker dan rustig een 
kwaliteitstijdschrift lezen in de 

warmte van de zon. 

“                                     ”

met ons prachtige vaderland en weten we 
dat het kan regenen. Vaak. Ook dan moet 
je jezelf kunnen vermaken. In dit geval 
zijn het internet en Netflix prachtige 
voorbeelden om jezelf uren te vermaken. 
De zomer staat niet bol van tentamens en 
deadlines, dus die laatste paar afleverin-
gen van Game of Thrones en Breaking Bad 
kun je nu eindelijk kijken. Met een pilsje, 
zonder schuldgevoel over uitstelgedrag.

Ploeteren voor later
Sommigen hebben liever vrije tijd ver-
spreid over het hele jaar. Voor studenten 
die het derde bachelorjaar ingaan is er 
een ideale uitkomst: een zomerstage! Veel 
bedrijven hebben  behoefte aan stagiairs 
in de slappe, maar zonnige periode. Zij 
kunnen de werkzaamheden van de va-
kantievierende collega’s goed opvangen. 
Het grote voordeel van een dergelijke sta-

ge, is dat je het tijdens de studiemaanden 
wat rustiger aan kunt doen. Heerlijk op 
de bank hangen met een pilsje, wetende 
dat je vrienden aan het ploeteren zijn 
voor hun studie. Het klinkt gemeen, maar 
wees eerlijk… wie vindt dat nou niet 
heerlijk? 

Heb je al stage gelopen? Dan kun je 
er altijd nóg een doen. Je verdient er 
misschien een leuk zakcentje mee en je 
bouwt je CV op. Ook een zomerschool 
kan gunstig uitvallen voor je loopbaan. 
Je doet er veel extra kennis mee op die je 
binnen je studie niet verkrijgt. Wellicht 
dat je hiermee die topbaan – inclusief 
geld voor toekomstige vakanties – binnen 
kunt hengelen.

Gebrek aan vakantievierders
Maar wat als al je vrienden geen vakan-
tievierders zijn? Of wanneer ze met hun 
wederhelft, familie of andere vrienden 
op vakantie zijn? Tot overmaat van ramp 
vindt dit allemaal plaats in dezelfde peri-
ode, waardoor jij als enige in Nederland 
bent. Uiteraard adviseren wij dat je naar 
je zolder moet rennen om de oude Freems 
weer eens tevoorschijn te halen. Niets is 
heerlijker dan rustig een kwaliteitstijd-
schrift lezen in de warmte van de zon. 

Toe aan een ietwat actievere vakantie? 
Ga dan in het zomerzonnetje sporten. Je 
mag misschien te laat zijn met je biki-
nilichaam voor deze zomer, maar alvast 
een beginnetje maken voor de volgende 
vakantie kan natuurlijk geen kwaad. Alle 
barbecuecalorieën moeten toch op een of 
andere manier verdwijnen. 
Helaas zijn we maar al te goed bekend 

Helaas zijn we maar al te goed
 bekend met ons prachtige 

vaderland en weten we dat het kan 
regenen. Vaak. 

“                                  ”
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We beginnen met de eerste, en tevens 
grootste, groep. Hoewel er nogal eens 
gewisseld wordt met het tijdperk, wordt 
bij deze groep toch de voorkeur gegeven 
aan oude rock. Niel, Carmen, Janneke, 
Mart, Mans en ik (Marlou) zijn gezellig 
samen onder het genot van snerpende 
gitaren. Niets beters om je hoofd leeg te 
krijgen voor de tentamens dan een beetje 
headbangen. Hoewel de een liever wat 
hardere rock hoort dan de ander zijn ze 
het er allemaal over eens dat het genre 
‘rock’ te verkiezen is boven de rest.

MUZIEKKLIEKJES
Bij Communicatiewetenschap is er natuurlijk sprake van groepjes, zoals bij 
iedere opleiding ter wereld. Bij Freem gebeurde er iets aparts: op basis van mu-
ziekstijl werden vrienden gekozen en zo ontstond de Verdeling. Weet jij nog niet 
waar jij thuis hoort op onze redactie? Don’t worry, wij helpen je.

TEKST MARLOU PONCIN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

IEDEREEN PAST IN EEN HOKJE 

Maar let op! Niel en Janneke gaan soms 
even lekker met zijn tweetjes weg. Nee, 
niet omdat ze een geheime relatie heb-
ben, maar om hun voorliefde voor ABBA 
te delen. Als echte Dancing Queens op 
rolschaatsen besteden ze hun tijd. Dit 
wordt door de rest van de groep dan weer 
niet helemaal gewaardeerd. Duizendpoot 
Janneke maakt daarbij ook nog eens uit-
stapjes naar onze eigen popgroep om de 
klanken van Adele en net-niet-volgroeide 
jongensstemmen van One Direction aan 
te horen. Het is maar wat je leuk vindt, 
zullen we dan maar zeggen. Ze heeft in 
ieder geval een diverse smaak.

Hebben de andere rockers dan hele-
maal geen andere muziek die ze kunnen 
waarderen? Natuurlijk niet! Carmen is 
gek op de Beastie Boys. Wie? Vraag het 
maar aan je ouders, want zij zullen deze 
in 1981 opgerichte blanke hiphopgroep 
vast nog wel kennen. In 2011 kwam hun 
laatste album uit en anonieme bronnen 
hebben mij verteld dat Carmen dit album 
grijsgedraaid heeft.  

Misschien ken je het nog wel van de middelbare school: de eerste dag dat je terug-
komt. Je begroet ieder gezicht dat je tegenkomt, maar je kijkt het meest uit naar die 
paar gezichten die je verwelkomen. Je vrienden, je zelfgekozen familie. Nu hebben 
we op de redactie natuurlijk elkaar niet volledig zelf gekozen, maar ondanks dat we 
maar met 14 personen zijn, hebben we het toch voor elkaar gekregen om ons onder te 
verdelen in kleinere groepen.
Nu zijn de meeste vriendengroepen gebaseerd op een wederzijds vertrouwen, goede 
gesprekken en een hoop gezelligheid, maar laat er nou één ding zijn wat dit allemaal 
over kan brengen: muziek. Het verbindt, maakt ons blij of juist verdrietig. Eigenlijk 
dus helemaal niet zo verwonderlijk dat er bij ons op de redactie meteen een splitsing 
op muziekstijlen ontstond. Laat ik ze maar aan je gaan voorstellen. 

ROCK
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Genoeg gepraat over mijn bijzonder 
vrienden. Door naar de popgroep, op 
mijn rockgroep na de grootste vrienden-
groep binnen de redactie, bestaande uit 
Dian, Daniel, Florian en Ilse. Samen ge-
nieten ze van de zich-continu-herhalende 
klanken der Top40. One Direction mag 
hier gewoon gedraaid worden, net als 
Taylor Swift. Ze blèren rustig mee. Mis-
schien valt het je wel op, maar af en toe 
verdwijnt Mart stiekem van onze rockers 
en begeeft zich naar de rand van de pop-
groep om bij de nieuwste Lady Gaga even 
helemaal los te gaan. Hij trekt daarvoor 
natuurlijk zijn favoriete outfit aan: de 
vleesjurk van Gaga zelf. Grapje natuurlijk. 
Hij neemt alleen een roze pruik mee om 
onherkenbaar te zijn. Vervolgens gaat 
hij wel weer rustig bij ons zitten, want 
met andere popartiesten kun je hem niet 
bekoren . Florian voelt zich ook niet altijd 

in the mood voor de nieuwste hits en zet 
daarom af en toe zijn koptelefoon op om 
te relaxen met zijn favoriete Disney-hits. 
Of hij ook aan het eind van de dag zich 
in een karaoke-bar bevindt om luidkeels 
met Let it Go van Frozen mee te zingen, 
is bij de rest van de redactie nog niet 
bekend. Mocht jij het wel weten, zou het 
ons zeer tevreden stemmen als je dit met 
foto’s voor de volgende Freem kunt delen.

POP

En dan zijn er nog de hokjesloze Freem-
leden, bestaande uit Robbert, Martje, 
Pauline en Sanne. Robbert begeeft zich 
bij zijn mede commissieleden op glad ijs 
met zijn continue stroom aan disco en 
britpop, Martje en Pauline kiezen geen 
kant en luisteren gewoon naar alles en 
Sanne deelt een voorliefde voor Latin/
House waarbij ze zo hard gaat dansen dat 
haast niemand het bij houdt. Gelukkig 
is de waardering voor elkaars persoon-
lijkheid hier belangrijk en kunnen ze 
met zijn drietjes het prima vinden. Hoe 
ze dat voor elkaar krijgen? Door gewoon 
allemaal een koptelefoon op te zetten en 
af en toe elkaar een stukje mee te laten 

HOKJESLOOS
luisteren. Sanne heeft deze gewoonte 
vooral bij het muzikale meesterwerk 
van Gio genaamd ‘Je Hebt Me’. Namens 
Robbert moet ik trouwens wel toevoegen 
dat onder disco niet de Bee Gees wordt 
verstaan, maar namen als Nile Rodgers 
en Chic. Niet geheel toevallig is onze 
Nile ook de oprichter van Chic. Mocht 
je denken, die ken ik niet, zoek dan even 
het nummer ‘Le Freak’ op. Geloof mij 
maar, de disco-alarmbellen gaan rinkelen 
in je hoofd. Doe dit overigens niet thuis 
bij ouders die het discotijdperk meege-
maakt hebben. Er is namelijk een kans op 
permanente schade aan je gehoor door 
het harde meezingen.  

Maar laat ik mezelf vooral niet vergeten. Het is immers niet aardig om te oordelen 
zonder jullie de kans te geven mijn innerlijke zonden te overzien. Wat kan er zo erg 
zijn dat je het niet hardop durft toe te geven zonder om je heen te kijken, hopend dat 
niemand het heeft gehoord als het op muzieksmaak aankomt? Het goede antwoord 
daarop is Tokio Hotel en the Black Eyed Peas. Mocht je mij binnenkort vriendloos 
in de collegebanken zien zitten, dan heb ik wel een hypothese of twee waardoor dit 
veroorzaakt zou kunnen zijn. Niet iedereen heeft een waardering voor Duitse rock en 
genreloze, maar daardoor zo lekker meezingbare muziek. Ik hoop dat mijn mederoc-
kers en vrienden me zullen vergeven.

Ik heb ze aan je voorgesteld, hun muzikale geheimen blootgelegd. Nu is het aan jou. 
In welke groep hoor jij thuis? Of ben je stiekem toch niet in een hokje te stoppen, hoe 
goed ik het ook probeer? Een troost is wel dat je altijd nog bij onze hokjesloze Freem-
leden aan kan sluiten. Voor iedereen is daardoor plek. Welkom thuis. 

17

ARTIKEL



Mycelium Inside

Mycelium Outside

Batavierenrace
TEKST STIJN BRUIJNS

Een primeur voor Mycelium! Voor het 
eerst hebben we meegedaan aan de Bata-
vierenrace. Een studentenestafette waarin 
we in ruim 175 km in 25 etappes van Nij-
megen naar Enschede zijn gelopen. Vrij-
dagnacht ging de ochtendploeg van start 
vanaf het universitaire sportcentrum in 
Nijmegen. De lopers moesten telkens met 
een busje naar de volgende wissel worden 
gebracht en zo hebben we een deel van 
Nederland en zelfs een deel van Duitsland 
doorkruist richting de Universiteit van 
Twente, onze eindbestemming. Zaterdag-
avond rond 6 uur kwam de laatste loper 
binnen op de campus in Enschede met een 
totale tijd van ruim 15:37:00 en de 228ste 
plaats tot gevolg. Een supergoeie prestatie 
voor de eerste deelname. Nadat het harde 

werk was geleverd was het uiteraard tijd 
voor een goed feestje! Met ruim 8 ½ dui-
zend deelnemers kon dat alleen maar een 
geweldig feest worden! De campus van de 
uvt was omgebouwd tot een soort festi-
valterrein met verschillende tenten, waar-
onder twee hele grote tenten, en dj’s die 
verschillende stijlen draaiden. Er waren 
verschillende muziekstijlen waar je naar 
kon luisteren, zo was er house, techno en 
voor de liefhebbers back to the 90’s. Na-
dat we even goed waren losgegaan op de 
dansvloer trok iedereen zich terug in zijn 
tent om toch nog een paar uur slaap te 
pakken. Na een regenachtige nacht over-
leefd te hebben, waarbij sommige van ons 
letterlijk op een waterbed hebben gelegen, 
was het weer tijd om naar huis te gaan. Al 
met al was het een groot avontuur en een 
geweldige ervaring!

TEKST ILSE VAN DER VEE

Vanaf februari studeer ik een semester in 
het buitenland. Of nou ja, buitenland, ik 
zit een half jaartje op kot bij onze zuider-
buren, in Gent om precies te zijn. En dat 
kan je amper buitenland noemen, toch? 
Toch werd ik voor mijn vertrek al door 
meerdere mensen gewezen op het grote 
cultuurverschil. Zo vertelde iemand me 
dat nergens in de wereld twee buurlan-
den zo verschillend zijn als Nederland 
en België. Dat verbaasde me wel een 
beetje, maar ik verwachte nog steeds geen 
cultuurshock. Ik mag dan wel van boven 
de rivieren komen, ik heb vroeger ook 
Samson en Gert gekeken.

In mijn eerste week liep ik toch een 
beetje tegen de lamp. Ik dacht dat ik 
het mooi makkelijk zou hebben in een 
stad waar iedereen me verstond. Maar 
toen ik in een winkel om punaises vroeg 
werd ik raar aangekeken. Ik herhaalde 
mijn vraag, maar de winkelmedewerker 
antwoorde dat hij niet begreep wat ik 
bedoelde. Een beetje beduusd bedacht ik 
me hoe ik de jongen moest gaan uitleg-
gen wat ik zocht, het woord punaises was 
blijkbaar totaal onbekend voor hem. Ik 
weet niet of je bekend bent met het spel 
30 seconds, bij dit spel moet je een woord 
aan je teamgenoot uitleggen zonder het 
woord zelf te noemen. Nou zo voelde 
het een beetje. Laat ik dit spel gelukkig 
wel vaker gespeeld hebben en zo kon ik 
hem toch duidelijk maken waarnaar ik op 
zoek was, want ineens riep hij: “Oooh je 
bedoelt DUIMSPIJKERS!” Verrast keek ik 
hem aan “Euh, ik denk het” stamelde ik.

Ook zijn er dingen die zo normaal zijn in 
Nederland, dat ik in eerste instantie ge-
woon niet kon geloven dat dat in België 
niet het geval is. Zo is het hier verbo-
den(!) om bij iemand achterop de fiets te 
zitten. Sterker nog, als je wordt aange-
houden met iemand op je bagagedrager 
riskeer je een boete van 50 euro.

Het schoolsysteem werkt hier ook iets an-
ders dan in Nederland. Zo duren de col-
leges langer, haal je cijfers op een schaal 
van 1 tot 20 en de prof schrijft zelf het 
studieboek. Zakken voor een vak noemen 
ze buizen. Ik weet niet of het algemeen 
Nederlands is, maar waar ik vandaan kom 

betekent dit zuipen. Je zult begrijpen hoe 
ik mijn Belgische medestudenten aankeek 
toen ze het hadden over een buisvak.

In de kroeg is het ook even opletten, als 
je een biertje wil bestel je een pintje en 
dit doe je door je pink op te steken naar 
de barman (en dus niet je wijsvinger). 
Een flesje wijn of bier maak je open met 
een aftrekker (geen grap). Ook op een 
menukaart kun je vreemde woorden 
tegenkomen, zo is hesp ham en ajuin ui 
(wel zo handig om te weten wat er op je 
pizza zit). En bij de frituur zullen ze je 
raar aankijken als je een ‘patatje met’ be-
steld, want patat is een aardappel. Verder 
drinken ze hier geen kopje koffie, maar 
een tas koffie en chocomel is cécémel. En 
wat poepen in het Vlaams betekent… dat 
moet je zelf maar even googelen!

Het verschil tussen Nederland en België 
is dus wel groter dan ik op voorhand had 
gedacht, maar daardoor voelt het wel 
echt als buitenland, ook al zit ik niet zo 
heel ver over de grens. De meeste mensen 
zullen niet snel aan Gent (of België in 
het algemeen) denken als mogelijkheid 
voor een uitwisseling, maar het is zeker 
een aanrader! Voor de Erasmus-ervaring 
hoef je zeker niet naar de andere kant 
van de wereld te gaan, want er zitten hier 
studenten uit heel Europa. Met 70.000 
studenten op een bevolking van 250.000 
is Gent een echte studentenstad en door 
de centrale ligging (en goedkope trein!) 
zijn tripjes naar andere steden makkelijk 
gemaakt. En als dat alles je nog niet heeft 
overtuigd, dan kun je altijd nog voor de 
vele speciaal biertjes hierheen komen!
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Hier nog een lijstje met Nederlandse woorden die verschillen met het Vlaams!

Dublin reis
Pubs met live muziek, halve liters bier, 
schattige straatjes en vriendelijke men-
sen. Dat was de omgeving waar 38 van 
onze reiszuchtige myceliumleden zich 
tijdens de afgelopen meivakantie bevon-
den. Samen reisden wij af naar Dublin, 
de hoofdstad van Ierland. Hier lieten we 
onze ogen verwennen door de prachtige 
omgeving, vulden wij ons buikje met 
bijzondere bieren en veranderden wij 
onze toekomstplannen bij communica-
tiegigant Linked in. Ik neem je mee naar 
de hoogtepunten van onze reis..

TEKST SANNE DEMIR

Veel momenten zijn leuk door de kleine 
dingen. Een goede grap, een mooi 
uitzicht (lees: lekker ding) of een vette 
hamburger na een nachtje uit. Ik kan je 
vertellen, daar zat de reis vol mee. ‘Doe 
maar gek, dan doe je al normaal genoeg’ 
was hier duidelijk de instelling, wat tot 
heerlijk spontane momenten heeft geleid. 
Zo kreeg een straatmuzikant plotseling  
versterking - midden in de nacht, hebben 
we in een bak met graan gelegen en kreeg 
iedereen een opvallende bijnaam, die 
samen verwerkt werden in een lied. 

Deze momenten kunnen ook nog eens 
uitgroeien tot grote bijzonderheden! Zo 
begon het ‘talent’ van onze reizigers met 
het zingen van liedjes in de bus, jamses-
sies in de gameroom van het hostel en 
leidde vervolgens tot het ontstaan van 
Myceliums eerste eigen boybands: WBTS 
(metsilent W), Lost and Found en Wahed 
Juice (voor handtekeningen en boekin-
gen, loop even langs hun hoofdkantoor: 
de MyKa)

Naast  deze kleine, muzikale leukmakers 
waren er ook activiteiten die op zichzelf 

indrukwekkend waren. Het bezoekje aan 
Linked In bijvoorbeeld. Ik bedoel maar, 
gratis eten, drank, spelletjes doen in hun 
eigen gameroom en ook nog eens een 
uitgebreide rondleiding waarbij niets te 
gek was om te vragen. We kregen zelfs 
een spoedcursus voor een perfect Linked 
In account! Ook bij de Nederlandse 
ambassade kregen we gratis eten: echte 
Nederlandse stroopwafels! 

En over drank gesproken.. Een tip van de 
reiscommissie was een bezoekje aan Gui-
ness Storehouse: hét bierparadijs voor de 
zware bierliefhebbers. Hier kregen we niet 
alleen uitleg over het brouwproces (waar 
ook de bak met graan stond…), maar ook 
een echte beer tasting en tapcursus (met 
certificaat!). Nog veel meer bier mochten 
we proeven tijdens de Crafty Beer Guide. 
Die bestond uit een uitgebreide tour 
langs mooie, belangrijke gebouwen met 
een enthousiaste gids die ondanks zijn 
korte nacht uitgebreid uitleg gaf over de 

biergeschiedenis van Dublin (wist je dat 
de Guinessfamilie hun competitie gewoon 
uitroeide in plaats van hen te verslaan?). 

Nu zul je denken… Hebben ze dan alleen 
maar bier gedronken daar in Ierland? 
Ja, wel veel. Maar daarnaast hebben we 
geleerd hoe het is om Communicatie-
student te zijn aan Dublin University, 
zijn we op bezoek geweest bij de meest 
indrukwekkende bibliotheek die ik ooit 
gezien heb (Trinity college), hebben we 
het mooie Ierse landschap bewonderd en 
zijn we professioneel gokker geworden bij 
Grayhound Harold’s Cross: een stadion 
waar heuse hondenraces georganiseerd 
worden!

Helaas kan ik niet in zo weinig woorden 
aan jullie vertellen hoe geweldig deze reis 
was. Voor de full experience en alle ins-
and-outs van wat we gedaan hebben zul 
je volgend jaar toch echt zelf mee moeten 
gaan. Dus… Zie ik je daar?
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Nu ligt deze woonkamer er vredig bij, maar 

als de muren konden praten… Menig met 

alcohol volgegoten student heeft zich hier 

misdragen.

Net als Nijmegen is ook London (in Ontario, niet dat dorpje in Enge-

land) een echte partystad. Het grootste partyhuis wordt bewoond 

door Mycelium. Voor menig internationaal student is dit huis hun twee-

de thuis in Canada. 

In deze luxe keuken (lees: met vaatwas-

ser)  wordt heerlijke studentenpasta 

gekookt. Hoewel het buiten sneeuwt is 

een t-shirt meer dan voldoende voor 

de Canadees.

Dat ziet er goed uit (Het eten ook trou-

wens).

Elk Canadees partyhuis heeft deze op 

voorraad voor Bierpong en flipcup.

Deze tuin is vaker wit dan groen. Je zou 

het nu niet zeggen maar het is er heerlijk 

barbecueën.

Cribs

Wie: Ce
cile m

egens,
 nikki 

mennen,
 mans 

Pere 
& Maa

rtje S
pieksm

a

Wat: 
stude

ntenhu
is “The

 Dutch
ies”

Waar
: 14 Fe

rnley 
avenue

, lond
on, on

-

tario, 
canada

TEKST MANS PERE
BEELD FLORIAN DUCLOS

Wanneer er eens geen feestje aan de gang 

is, vormt de woonkamer de perfecte lo-

catie voor een game- of filmavondje. Met 

Netflix is alles mogelijk.

‘The Dutchie
s’ - Waarde

ring:
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TEKST SANNE DEMIR
BEELD MART VAN ALEM

Het is weer zover… De zomervakantie nadert, 
wat betekent dat vliegtuigmaatschappijen en 
vakantie organisaties hun gespam flink opvo-
eren. Steeds meer lokkende mailtjes in mijn 
inbox. Voor 55 euro naar Casablanca? Voor 39 
euro naar Rome? Aanbiedingen die bijna te 
mooi zijn om waar te zijn. Tijdens het lezen van 
zulke berichten begint er iets in mij te kriebelen. 
Wat zou het heerlijk zijn om een keertje aan de 
verleiding toe te geven en spontaan een weekje 
ertussenuit te knijpen. Ruim een week vakan-
tie vieren op Gran Canaria voor 192 euro? Let’s 
go! Een weekje bakken in de zon, zwemmen in 
de zee en genieten van ijskoude drankjes? Yes 
please!

Helaas is dit met mijn krappe studentenbudget 
en verplichtingen op de uni niet zo makke-
lijk, waardoor deze verleidende mailtjes in 
plaats van enthousiaste kriebels een soort jeuk 
worden. En jeuk is niet meer leuk. Maar stel 
nou eens dat ik toch gewoon zou gaan. De col-
legebanken een weekje in de steek laat en mijn 
bankrekening negeer. Dat ik de trein neem 
naar Schiphol en de zon tegemoet vlieg. Een-
maal op dat Spaanse eiland zou ik dan zo veel 
mogelijk willen genieten. Lekker uit eten, dan-
sjes doen in de clubs van Las Palmas, een kijkje 
nemen bij de grootste krater van Gran Canaria 
en leren windsurfen op buureiland Fuerteven-
tura. Wat zou dat heerlijk zijn, een investering 
in je herinneringen zou ik het willen noemen. 
Want ook al duurt je reis dan eigenlijk maar 
een dag of acht, je kunt er de rest van je leven 
met plezier aan terugdenken! 

… Maar zo simpel is het niet. Op het moment 
dat ik die heerlijke Conejo en salmorejo (ge-
marineerd konijn die gestoofd wordt in pikan-
te saus) af moet rekenen, klinkt de pijnkreet 
van mijn bankrekening me in de oren. Hoe 
snel ik die ook weer aan de kant schuif, neg-

eren kan ik hem niet. Later, als ik na een lange, 
gezellige avond voldaan in mijn hotelbedje lig, 
denk ik toch even aan mijn studiegenootjes, 
die nu hun laatste beetje concentratie bij 
elkaar rapen om die ene opdracht af te maken. 
En vooral aan mijn eigen schoolwerk, dat zich 
thuis ligt op te stapelen. 

De volgende dag ga ik met iets minder zeker-
heid en iets minder enthousiasme weer op 
pad. Als ik die deadlines maar haal als ik terug 
ben, schiet er door mijn hoofd voordat ik mijn 
bikini aantrek en de zee in duik. Als ik na mijn 
ochtendduik op het strand neerplof, betrap 
ik mezelf weer op een mini stressmomentje. 
Enigszins geïrriteerd zet ik die gedachte weer 
aan de kant, het heeft geen zin om vanaf hier 
te stressen. Je zit niet in de collegebanken, je bent 
lekker op vakantie! Misschien is dat ook wel 
het probleem. Ik ben wel op vakantie, maar ik 
hóór daar eigenlijk niet te zijn. Misschien zijn 
die regeltjes die je doen en laten beperken dan 
toch niet zo gek. Want als je dan op vakantie 
mag, ben je ook echt op vakantie! Niks aan je 
hoofd, totaal geoorloofd.

Voorlopig beschouw ik de verleidende aan-
biedingen in mijn inbox dan ook als een soort 
afleiding van de realiteit. Waarbij ik eventjes 
wegdroom bij het idee van zee, zon en strand, 
om vervolgens  enigszins beteuterd toch maar 
gewoon de trein terug naar huis te nemen, in 
plaats van naar Schiphol Airport…

Op vakantie? Ja graag, maar wel braaf, zoals 
het hoort, in de vakantietijd. Zodat ik niet 
alleen op vakantie ben, maar daar ook voluit 
van kan genieten. Wacht maar Spanje, ik kom 
eraan.



Vroeg in de ochtend klinkt een gitaar. De 
koffiemachine draait en een setlist ligt 
op het tafelblad. Nog even voor jezelf de 
belangrijkste partijen doornemen, voor 
een muzikant is er niets fijner. Na een 
paar nummers wordt – met een tevreden 
gezicht – het instrument in de koffer 
gelegd. Ook de versterker verdwijnt in 
een flightcase. Veel tijd om te relaxen is 
er niet, want al vroeg komt Best of Foo bij 
elkaar. Onder het genot van een paar kop-
pen koffie en gezonde spanning worden 
de laatste puntjes besproken. Ook flauwe 
muzikantenhumor ontbreekt niet: “De 
tent meekrijgen op Paaspop wordt vast 
een eitje.”

Enkele dagen eerder heeft de band een 
callsheet van Paaspop ontvangen, waarin 
onder andere zaken rondom de gasten-
lijst en belastingregulaties zijn aangege-
ven. Belangrijker vindt de band echter 
de voorgeschreven tijdsplanning. Echt 
rock and roll blijkt deze niet te zijn… De 
planning is strak en ziet er bij voorbaat al 
vermoeiend uit. Zo moet de band onder 
andere om 17:30 uur stipt aankomen op 
het festivalterrein, krijgen ze om 18:00 
uur de tijd om hun materiaal neer te zet-
ten, en volgt om 18:45 uur de linecheck. 
Uiteindelijk zal de tributeband van 20:00 
tot 21:00 uur de tijd krijgen om het festi-
valpubliek mee te laten schreeuwen op de 
nummers van Dave Grohl en kornuiten.

Maar voor het zo ver is, moet Best of Foo 
eerst al het materiaal in Schijndel zien te 
krijgen. Hiervoor is een bus gehuurd. Ons 
rock and roll-beeld blijkt wederom ietwat 
vertekend: het ontbreekt de ‘tourbus’ 
aan een minibar en bubbelbad. Maar wat 
misschien wel het meest gemist wordt, is 
een chauffeur. Eén van de bandleden zal 
vanavond als Bob een spreekwoordelijk 
toontje lager zingen. Een tegenvaller, 
aangezien diegene niet kan profiteren van 
hét voorrecht dat een muzikant heeft: 
gratis bier! Nog één keer worden de in-
strumenten, versterkers en effectpedalen 
nagelopen. Extra snaren, drumstokken 
en kilometers gitaarkabel verdwijnen in 
koffers voorzien van het bandlogo. 
 
Time to hit the road! Onderweg naar 
Schijndel komen zoals verwacht vrijwel 
alle nummers van de Foo Fighters voor-
bij. Na een flinke rit komt de band aan op 
een niet al te uitnodigend festivalterrein. 
Paaspop is de start van het festivalseizoen 
en valt vroeg in het jaar. De bekende festi-
valcombi muziek, drank en zon is dit jaar 
maar voor tweederde deel vertegenwoor-
digd… Ook backstage is het bepaald niet 
beter. Wandelend door de modder, laadt 
de band de bus zelf weer uit. Grapjes over 
‘backstageblubber’ ontbreken niet.

Voor velen staat het festivalseizoen bekend als een ontspannen mix van muziek, drank en zon. Voor sommigen is het 
echter een tijd van hard werken, spanning en een strak schema. Freem nam een kijkje in een ‘gig-day’ van Best of Foo. De 
vijfkoppige Foo Fighters tributeband stond vrijdag 3 april op dé aftrap van het festivalseizoen: Paaspop.

TEKST MARTJE KREMERS & NIEL VERSTEGEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

PAASPOP
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Wat opvalt, zijn de ambulance en de 
tientallen mensen in hesjes die ‘behind 
the scenes’ rondlopen. Al met al zaken 
die een festival draaiende houden, zonder 
dat het publiek er ook maar iets van 
meekrijgt.

Met het sjouwen hebben de bandleden 
geen enkel probleem. Als muzikant 
vertrouw je jezelf het meest. Er zou maar 
eens iets met je gitaar gebeuren! Boven-
dien kies je het liefst je eigen zogenaamde 
stage-setup. Deze gekozen opstelling van 
muzikanten en apparatuur berust meestal 
op repetities en voorgaande optredens. 

Als eenmaal alles staat, worden micro-
foons geplaatst die de signalen van de 
versterkers oppikken. Vervolgens worden 
deze naar een mengpaneel gestuurd, dat 
de uiteindelijke volumes regelt voordat 
alles over de P.A. (het geluidssysteem) te 
horen is. Doorgaans wordt hiervoor een 
soundcheck gedaan. Maar vanwege het 
korte tijdsbestek is er op een festival vaak 
sprake van een linecheck. Het geluid van 
de instrumenten wordt nu niet op elkaar 
‘gekleurd’ tot een mooie mix. Daarente-
gen wordt puur gekeken of er een signaal 
binnenkomt, en wordt vervolgens voor-
namelijk het volume op elkaar afgestemd. 
Belangrijk is dus dat de band zijn eigen 
zaken geluidstechnisch goed op orde 
heeft!

Als het geluid eenmaal goed staat, heeft 
de band nog een uur voordat de show 
begint. Na een hele dag in de weer te zijn 
geweest, kan gesteld worden dat een goed 
diner bovenaan de setlist staat... Maar 
ook hier is er geen ontsnappen aan de 
strakke planning: de band wordt eraan 
herinnerd dat het bijna 20:00 uur is. De 
organisatie van Paaspop heeft dit jaar 
goed zijn best gedaan. Terwijl de borden 
worden volgegooid met snacks en oesters, 
klinkt er ergens een tevreden: “Best of 
Food”. 

Showtime! De bandleden staan achter 
de schermen en wachten tot ze worden 
omgeroepen. Best of Foo betreedt het 
podium en trapt af met Congregation, 
een nummer van het nieuwste album. 
De diehard Foo Fighters-fans zetten hun 
lichamen al meteen in werking. Het 
duurt niet lang voordat ook de meer 
mainstream muziekliefhebber nummers 
herkent. De Thunderbolt Stage barst 
haast uit zijn voegen. Buiten de hekken 
hopen festivalgangers nog enigszins mee 
te krijgen van wat er in de hal gebeurt. 
Vanwege de drukte kunnen ze helaas 
pas naar binnen als anderen naar buiten 
gaan. Niet alleen de band en het publiek 
zijn druk in de weer. Achterin de zaal 
staan de eigen licht- en geluidsmannen. 
Zij gaan mee naar ieder optreden en 
kennen de setlist van binnen en buiten. 
Zo weten ze perfect in te spelen op het 
optreden.   

Stuk voor stuk wordt de setlist afgewerkt 
voor een laaiend enthousiast publiek. 
Na een aantal toegiften schalt tot slot The 
Pretender door de zaal. Tot grote teleur-
stelling van het publiek – en de band – is 
de gekregen speeltijd voorbij. Moe, nat 
en tevreden komen de bandleden van het 
podium af. Tijd om te rusten is er echter 
niet. De volgende band staat al klaar met 
zijn materiaal. Snel wordt de opstelling 
afgebroken en opgeruimd. Als ook dit 
klaar is, heeft Best of Foo eindelijk tijd 
voor verdiende rust. Onder het genot van 
een pilsje – en een cola voor de Bob – 
kunnen ze genieten van de andere bands. 
Her en der komen lichtelijk beschonken 
festivalgangers naar de bandleden toe: “Ik 
vind het helemaal niet erg dat ik dit jaar 
geen kaartjes voor de Pinkpop-zondag 
kon bemachtigen!”

“SHOW TIME!”
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FESTIVALLOOKS
Aan uw rechterzijde ziet u zowel het hoofd van onze hoofdredacteur als het hoofd van 
mijzelf. Mart was op Pinkpop, en daar is aan roze hoedjes geen ontkomen aan. Ook ik 
liep afgelopen jaar als een olijke visser rond in Landgraaf. Welke kleding en festivals zijn 
nog meer een passende combi?
TEKST NIEL VERSTEGEN
BEELD DIAN MASTENBROEK

MAINSTREAM 
Het aantal Nederlandse festivals en festivalgangers is in de afge-
lopen jaren flink gestegen. Muziekliefhebbers hebben niet lan-
ger enkel de keuze tussen Pinkpop, Lowlands en de Zwarte Cross. 
Kleinere festivals zoals Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole en 
Paaspop beleven een opmars. Ook in het buitenland zijn er tal 
van mainstreamfestivals, waarvan voor de meesten Glaston-
bury, Pukkelpop, Rock Werchter en Sziget een muzikaal belletje 
doen rinkelen. Hoewel deze festivals vaak totaal verschillende 
artiesten en activiteiten op het 
affiche hebben staan, komen ze 
op één punt sterk overeen: de 
kledingkeuze van de doorsnee 
bezoeker is niet heel spannend. 
De mainstreamfestivalganger 
hoeft maar één blik in zijn of 
haar kast te werpen, om tot de 
conclusie te komen dat vrijwel 
alles al aanwezig is. Een simpele 
korte broek en t-shirt voldoen. 
Meestal verschijnt deze festival-
liefhebber in een paar zomerse 
kleuren. Dat is niet alleen lekker 
als de zon een hele dag op je hoofd brandt (die roze vissershoed-
jes zijn zo slecht nog niet), maar het komt de sfeer ook nog eens 
ten goede. Sommigen gaan een stapje verder, en trekken een 
heus bandshirtje aan! Niet aanwezig in je kast? Vrees niet, er 
is altijd nog de H&M, waar je zo’n origineel handgemaakt The 
Beatles of Guns n’ Roses shirtje uit Bangladesh kunt halen. Hier 
kun je overigens ook meteen goedkope replica Vans inslaan. 
Ideaal om tijdens een festival af te trappen.

ZWAARGEWICHTEN 
Waar de mainstreamfestivalganger vaak in korte kleurige kledij 
komt, waan je je op een rock/metal-meeting in de Zwarte Zee. 
Op festivals zoals Fortarock, Graspop, Hellfest en Rock am Ring 
kom je dan ook veelal zwarte shirts met rare bandnamen en nóg 
vreemdere bandmascottes tegen. Ket-
tingen, piercings en armbandjes zijn 
alomtegenwoordig. Sommigen kie-
zen er schijnbaar voor om juist geen 
sierraden te dragen: gaatjes-in-oor-
lellen-zonder-oorbellen... Ook hier 
zie je wel eens de bekende aftrapbare 
festivalschoentjes, hoewel militaire 
kisten meer in de kijker lopen. Een 
zwarte leren broek maakt het plaat-
je tot slot compleet. Ik heb echter 
geleerd dat dit behoorlijk vervelend 
kan zijn op een zonnige festivaldag…

COMPUTER 
“It ain’t much, if it ain’t Dutch”, een uitspraak die men vaak 
nog in de dancescene tegenkomt. Nederland herbergt een paar 
van de beste dj’s ter wereld. Niet verwonderlijk dat er wel eens 
van ‘Nederland Danceland’ gesproken wordt. Bekende festivals 
van eigen bodem zijn Mysteryland, Wish en 7th Sunday. Waar 
danceclips bekend staan om schaars geklede vrouwen, zijn 
dancefestivals niet zozeer gebonden aan dresscodes. Met name 
wijde kleding in combinatie met gympies doen het goed. Som-
migen tonen hun strakke moves juist het liefst 
in strakke kleding. Ondanks dat artiesten wel 
eens optreden in donkere zalen en tenten, zijn 
zonnebrillen her en der te spotten. Misschien 
ook iets waar het woordje ‘strak’ een rol bij 
speelt… De liefhebbers van de ietwat extremere 
computergestuurde muziek bezoeken festivals 
zoals Rebirth en Decibel. Hier komt veelal de-
zelfde kleding ten tonele, hoewel Airmaxjes en 
zonnebrillen nóg iets meer vertegenwoordigd 
zijn.

COACHELLA 
Tot slot is daar nog Coachella, een zesdaags muziekfestival in 
Californië. Het festival dat gehouden wordt in de Coloradowoes-
tijn herbergt tal van genres en is voor veel festivalliefhebbers 
een muzikaal Mekka. In de afgelopen jaren is het festival echter 
steeds bekender geworden vanwege de overvloed aan over the 
top kunst en kleding. Velen hebben het festival inmiddels de 
bijnaam ‘modeshow’ gegeven. Aan de hand van poolparties en 
dergelijke, proberen bekende kledingbedrijven zoals H&M en La-
coste delen van het festival op slinkse wijze over te nemen. Veel 
festivalgangers komen tegenwoordig dan ook nog puur voor 
deze gelegenheden, waardoor muziek 
een tweede plaats krijgt. Een feno-
meen dat bij de pure Coachella-lief-

hebber bekend staat als ‘No-Chella’…

ARTIKEL
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WHAT’S IN YOUR BAG?

TEKST MARTJE KREMERS

naar de fabrieksinstellingen, maar had 
geen idee hoe dat moest. Ik vond toen 
een YouTube-filmpje van een jongetje van 
7 jaar die mij stap voor stap uitlegde hoe 
het moest. Vijf minuten later had ik een 
goed werkende telefoon.” En de huidige 
telefoon? “Dat is een Hema-phone. Ik 
vind hem helemaal geweldig. Het is de 
grote versie, de kleine schijnt een stuk 
minder goed te werken.”  

Ondanks het heerlijke weer – vandaar ook 
de zonnebril – is Paul vandaag vanuit de 
Ooijpolder met de auto naar de univer-
siteit gekomen. “Soms ga ik met de auto, 
soms met de fiets, soms deels lopend en 

Tassen, bureaus, persoonlijke spullen: ze zeggen vaak meer over iemand dan je denkt. Herken jij je in 
de eigendommen van je docent? Zit er meer in zo’n tas dan alleen boeken en het volgende tentamen? 
Freem zocht het voor je uit! In deze editie: Paul Hendriks Vettehen.

“Ik heb vandaag niet heel veel bij me, 
hoor”, zegt Paul, wanneer hij de – voor-
namelijk praktische – inhoud van zijn 
rugzak uitstalt op de tafel. Op het eerste 
oog lijkt er niet veel ongewoons in te 
zitten. Na de grote vakken van zijn tas 
uitgeladen te hebben, vindt Paul in een 
klein vakje nog een pleister en een tan-
denstoker. “Deze pleister zit er nu onge-
veer een week in. Thuis hebben we een 
kat. Een niet al te lieftallig diertje, behal-
ve als je met vreten aankomt. Die had 
laatst op onverklaarbare wijze best wel 
flink uitgehaald. Toen heb ik voor de ze-
kerheid nog wat pleisters meegenomen.”

Ook de mobiele telefoon van Paul blijkt 
een verhaal te hebben. “Deze telefoon 
heb ik pas een tijdje. Mijn oude heb ik 
in een internationale trein laten liggen 
toen ik naar een congres in Zwitserland 
ging. Die telefoon was wel een oud beest-
je, een of andere derdehands Samsung. 
Toen mijn vriendin hem weg wilde doen, 
omdat het niet meer zo snel functioneer-
de, besloot ik dat ik hem wel eens wilde 
proberen. Ik wilde hem toen terugzetten 

soms met de bus. Het hangt een beetje 
van het weer af en van hoe laat ik opsta.” 
Paul wijst naar zijn rugzak. “Die tas past 
overigens precies in mijn fietstas. Ook in 
de bus en de auto trouwens… Gelukkig is 
de universiteit een werkomgeving waarin 
ik me kan permitteren om met een rugzak 
aan te komen in plaats van een nette tas.”  

“Normaal gesproken zitten er ook sleutels 
in voor de volleybalzaal, maar die heb ik 
nu niet bij me. Ik speel elke donderdag-
avond volleybal. Geen wedstrijden of zo, 
hoor. Het is gewoon voor de lol. Daarna 
gaan we naar het café om de week af te 
sluiten. In de praktijk pakt dat soms ech-
ter wat anders uit. Soms blijkt de week 
nog niet helemaal af te zijn.”

Pakje kauwgom 
Blauw etuie met daarin lenzen-
spullen
Agenda met pen 
Mobiele HEMA-telefoon met daar-
om een zwart hoesje
Ray-Ban hoesje met daarin een 
zonnebril 
USB stick
Portemonnee
Bruine etui met autosleutels 
Boodschappenzakje
Broodtrommel met daarin nog één 
boterham
Vingerpleister 
Tandenstoker 

“Gelukkig is de universi-
teit een werkomgeving 

waarin ik me kan permit-
teren om met een rugzak 

aan te komen in plaats 
van een nette tas.”
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THE
(C) WAY UP
Als student is het leven overzichtelijk: naar college, studeren, slapen en natuur-
lijk bier drinken! Er komt echter een tijd dat je een diploma in je handen geduwd 
krijgt en je student af bent; wat dan? The (C)Way Up geeft je een uniek kijkje in 
het leven na CW. Zo weet je toch een klein beetje wat je mag verwachten in het 
‘echte’ leven. 

Freem trof Wim Jan Zijlstra, Strategy 
Director bij reclamebureau TBWA\
NEBOKO in de auto onderweg naar 
Amersfoort. Break the conventions. We 
hebben hier te maken met een recla-
memaker in hart en nieren. 

Wim Jan studeerde in 1997 af in 
Massacommunicatie en Cultuur, 
zonder een duidelijk beeld van wat 
hij wilde worden. Het enige wat dui-
delijk was: universitair onderzoeker 
zat er niet in. Tijdens zijn studietijd 

maakte hij onder leiding van Addy 
Weijers een film, voor het vak ‘theo-
rie van de audiovisuele communica-
tie’. “Hier heb ik nog steeds veel aan. 
Als we nu een narratief ontwikkelen, 
kan ik denken: oja, mensen willen 
graag dit, maar ze lopen tegen een 
conflict aan en dat is dat en dat.” 
Wim Jan studeerde af met kwalita-
tief onderzoek op muziekvoorkeur, 
specifiek over hoe verschillende mu-
ziekliefhebbers toch veel met elkaar 
gemeen kunnen hebben. 

Dit onderzoek zou handig blijken 
tijdens het zoeken naar een baan. 
“Tijdens mijn scriptie ontdekte ik 
dat ik onderzoeken toch heel leuk 
vond.” In 1997, een halfjaar na zijn 
afstuderen, kreeg Wim Jan een baan 
bij onderzoeksbureau Censydiam 
waar hij begon als Junior Onderzoe-
ker Kwalitatief. “Ze zochten iemand 
die goed was met kwalitatief onder-
zoek. Ik kon er mooi over vertellen. 
Uiteindelijk ben ik aangenomen op 
empathisch vermogen.” Het eerste 
leermoment hier was het aanspreken 
van anderen in de branche met ‘je’. 
“Het is een hele platte branche”.

Bij Censydiam kon Wim Jan door-
stromen naar de functie van Onder-
zoeksdirecteur, waarbij hij leiding 
gaf aan een aantal onderzoekers. 
Het mooie aan werken bij een on-
derzoeksbureau vond hij het zoeken 
naar wat mensen drijft om een pro-
duct te kopen en merkvoorkeur te 
ontwikkelen. “Niet beginnen met 
het onderzoeken van merken, maar 
met het onderzoeken van mensen. 
Dat sprak mij aan.” Uiteindelijk 

TEKST JANNEKE KLOOSTERMAN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

kwam hij ook terecht in het Neder-
landse management van Censydiam. 

Tijdens onderzoek naar reclamecam-
pagnes kwam Wim Jan regelmatig 
mensen tegen van reclamebureaus. 
De strategen vond hij het interes-
santst. In 2004 kreeg hij de vraag 
of hij open stond voor een baan bij 
TBWA\Neboko. Hier had hij wel 
oren naar en zo werd hij daar Strate-
gy Director. Hier gaat hij aan de slag 
met de briefings die klanten zoals 
McDonald’s, Wehkamp en LiGA 
hem geven. Hij verzint de strategie, 
en bepaalt mee hoe de uiteindelijke 
campagne eruit moet zien. 

Na ruim tien jaar dezelfde functie 
kan Wim Jan goed inschatten hoe 
zijn functie is veranderd. “Ik heb zelf 
meer senioriteit dan toen. Ik snap 
beter hoe het systeem en ook hoe de 
reclame werkt. Ik sta steviger in mijn 
schoenen.” Maar ook de branche zelf 
is volgens hem veranderd. “Alles is 
gecompliceerder geworden.”

Echt duidelijke ambities heeft Wim 
Jan niet. “Ik heb nog niet gehad: 
dit heb ik nu al zo vaak gezien, ik 
moet nu weg.” Wellicht zou hij het 
werken bij een kleiner bedrijf wel 
leuk vinden, om zo echt een verschil 
te kunnen maken. Wim Jan geeft 
aan dat hij soms  wel iets zou willen 
doen wat er echt toe doet. “Wat ik 
doe, het heeft altijd een grote im-
pact, positief of negatief. Dit is ver-
slavend, om direct resultaat te zien 
van wat je doet. Maar uiteindelijk 
is het ook altijd een beetje de waan 
van de dag” 

“Ik sta steviger in mijn schoenen”

INTERVIEW
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Ik ontmoet Arco Gnocchi op het terras 
van een Amsterdams café. Na hem een 
drankje te hebben aangeboden, geef ik 
hem een Freem. ‘‘Hey, ik was ook eindre-
dacteur van een blad van Communica-
tiewetenschap, alleen heette dat blad van 
de Universiteit van Amsterdam Medium. 
’’ Ik vraag waarom hij voor CW koos. 
‘‘Toen ik klein was, wilde ik een kaaswin-
kel openen, maar dat veranderde door 
de Golfoorlog: oorlogsjournalist leek me 
toen wel wat.’’ Uiteindelijk spreekt Com-
municatiewetenschap Arco aan, omdat 
die studie zo breed is. Media vindt hij er 
niet genoeg aan bod komen: ‘‘alleen de 
colleges over Big Brother  waren wel gaaf.’’ 
Na zijn master doet Arco mee aan BNN 
Summerschool (BNN University tegenwoor-
dig) en wordt gekozen. Daar ontdekt hij 
dat tv maken wel echt zijn ding is. Hij be-
gint als productieassistent van het tv-pro-
gramma Taxi, waarin Joris Linssen als 
taxichauffeur gesprekken voert met zijn 
meerijders die worden gefilmd door ver-
borgen camera’s. ‘‘Dat was wel spannend, 
want erna moest ik uit het productiebusje 
springen en mensen proberen te laten 
tekenen dat de beelden gebruikt mochten 
worden voor het tv-programma.’’ Het 
achtervolgen vindt Arco gaaf, ‘‘maar op 
een gegeven moment herkenden mensen 
Joris.  Toen ben ik verder gegaan als Wie 
is de Mol productieproducent.’’ Hij krijgt 

uiteindelijk daar geen contract en gaat 
een halfjaar reizen. Dan denkt een vriend 
van BNN aan Arco’s Summerschool en 
gaat het balletje rollen. Arco wordt redac-
teur van Spuiten en Slikken en Try before 
You Die. Om redacteur te worden voor 3 
Op Reis moet hij zich eerst nog bewijzen: 
in 2011 gaat hij als redacteur/producer 
mee met Floortje Dessing en denkt dat 
dit zijn lucky shot is, maar in feite is dit de 
test voor de baan als reizend redacteur bij 
3 Op Reis, die hij een jaar later krijgt.

Veertig landen in vier seizoenen heeft 
Arco inmiddels bezocht. Went dat reizen 
wel? ‘‘Het gaat in zo’n tempo. Ik merk 
dat het begrip thuis inmiddels vervaagd 
wordt. Mensen stoppen met bellen, 
omdat ze denken ‘die is toch op reis’. Dat 
heb je als je gemiddeld vier weken thuis 
bent en dan weer twee weken op reis 
gaat.’’ En die vier weken zijn niet alleen 
maar rust. ‘‘De eerste week heb ik een 
jetlag en de week voor de reis ben ik men-
taal alweer met de reis bezig.’’ Hij heeft 
nu 3,5 jaar een relatie en woont samen. 
‘‘Dat is wel lastig, ik begon aan dit werk 
toen de relatie net startte. Soms ga ik dan 
een maand met haar alleen op vakantie. 
Al is het de eerste week dan wel afkicken: 
dan wil ik de leukste plekjes bezoeken en 
dan denk ik ‘hier kan een camera staan 
en hier’. Maar dan besef ik me weer dat 

ik moet relaxen en ik puur plezier moet 
hebben van het reizen, anders wordt het 
systematisch.’’

Over het spannendste reismoment dat hij 
tot nu toe heeft meegemaakt, hoeft hij 
niet lang na te denken. ‘‘Ik zat met een 
piloot en cameraman in een piepklein 
vliegtuigje boven Namibië. Op een ge-
geven moment vroeg ik aan de piloot of 
die ‘pelikaan sized’ vogel wel zo dichtbij 
moest komen. Even later botste die vogel 
tegen het vliegtuig en veroorzaakte een 
deuk in de vleugel. Met een door bloed-
spetters bespat vliegtuig moesten we 
een noodlanding maken. Toen kneep ik 
hem wel.’’ Het bijzonderste mens dat hij 
ontmoet heeft, is een oud-beurshandelaar 
die sinds 1987 alleen op een onbewoond 
eiland ten noorden van Australië woont. 
‘‘Hij had een paspop die hij Miranda had 
genoemd en waarmee hij gesprekken 
voerde. De crew maakte daar een grapje 
over, maar dat viel toch niet goed bij 
hem.’’ Wie hij graag zou willen ontmoe-
ten (levend of dood), vraag ik hem.  ‘‘3 
Op Reis maakt natuurlijk epische verhalen 
over legendes. Ik zou dan met Heming-
way willen praten. Hij heeft zowel de WO 
II als de Cuba oorlog zo mooi beschre-
ven. En Michael Palin. Die man is niet 
alleen grappig (Michael Palin speelde in 
Monty Python red.) maar maakte ook 

MET ARCO DE WERELD ROND
ARCO GNOCCHI

Wat als je constant zou kunnen reizen? Voor velen is het een droom, voor 
de 35-jarige Arco Gnocchi is het zijn baan. Hij reist als redacteur voor het 
BNN tv-programma 3 Op Reis naar de mooiste plekken op de wereld. Ik was 
benieuwd naar zijn reisverhalen en regelde een interview met deze man.

TEKST CARMEN QUINT
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO
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het mooiste reisprogramma voor de BBC 
dat ik als kind altijd keek. Hij had passie. 
Dat waardeer ik. Mensen kunnen alles 
verkopen, zelfs verf, als ze het maar met 
passie doen.’’  Samen op reis willen gaan, 
doet Arco liever met iemand anders: 
‘‘Rihanna. Heel graag. Alstublieft. En dan 
naar Barbados, waar ze vandaan komt. 
Dat lijkt me erg gezellig.  En zou ook vast 
erg mooie beelden opleveren.’’

Met al die reizen zal er toch ook vast wel 
wat zijn misgegaan. Wat is zijn langste 
vertraging tot nu toe? ‘‘Dat was toen we 
naar Kameroen vlogen. Als je via Schip-
hol vliegt, dan zou je in drie kwartier 
moeten overstappen in Parijs en dan 
hopen dat de bagage ook zo snel wordt 
overgezet. Als crew kun je dat risico niet 
lopen: je kunt niet zonder je statieven 
en camera’s. Dus we dachten slim te 
zijn en via Brussel, zonder overstap, te 
reizen. Helaas had dat vliegtuig twaalf uur 
vertraging. Gelukkig wist Patrick Lodiers 
de weg, dus hebben we er maar een dagje 
Brussel van gemaakt. Het nadeel was wel 
dat we door die vertraging meteen moes-
ten gaan filmen na het landen. Die avond 
sliepen we met zijn vieren in een super 
kleine treincoupé. Toen waren we wel 
brak, ja.’’ Ik vraag me hardop af hoe de 
crew fit kan blijven op zo’n trip. ‘‘Je bent 
twaalf uur fysiek bezig en sleept telkens 
met allerlei cameraspullen. Je leeft ook 
super ongezond: je eet alles wat je maar 
kunt vinden en drinkt constant koffie 
en Red Bull. Ik kom dan ook wel vier/vijf 
kilo aan tijdens een seizoen 3 Op Reis. 
Om toch goed voor de camera te ogen, 
proberen sommige crewleden ’s morgens 
vaak snel van die sportschooloefeningen. 
Sit ups, je kent het wel.’’  

Heeft Arco nog wel plekken die hij heel 
graag nog zou willen zien? ‘‘Jazeker, als 
redacteur pitch je ideeën waar 3 Op Reis 
heen zou kunnen gaan. Dat blijft heel 
gretig: het is tussen de collega’s echt een 
spel van ‘Wie gaat waarheen?’. Ik zou 
zelf graag nog Chicago, de Victoria Falls, 
Rusland, de Zuidpool (het enige conti-
nent dat ik nog niet gezien heb) en China 
(voor de gebergtes en de panda’s) willen 
zien.’’ Over panda’s gesproken, ik kan het 
niet laten om aan het einde van het inter-
view te vragen waarom Arco’s profielfoto 
op Twitter (@arcinho) een lange tijd een 
afbeelding van twee neukende panda’s 
was. Lachend: ‘‘Nou, ten eerste omdat ik 
qua motoriek op een panda lijk: ik ben 
ook wel onhandig, langzaam en olijk. 
Maar er zit nog een diepere gedachte 
achter. Je krijgt pandapunten als je lang 
geen seks hebt gehad en ik had bijna een 
jaar geen seks gehad. Mijn collega’s kwa-
men daarachter. Vanaf toen kreeg telkens 
pandaplaatjes toegestuurd en ze namen 
pandatruien voor me mee uit China. Dat 
liep echt helemaal uit de hand. Maar 
goed, vandaar dus die afbeelding.’’

“Met een door bloedspetters 
bespat vliegtuig moesten we 

een noodlanding maken.”

29

INTERVIEW



Wij zijn de Opleidingscommissie Communi-
catiewetenschap, in het kort ook wel de OLC 
CW genoemd. Wij zijn de stem van de studen-
ten binnen de opleiding Communicatiewe-
tenschap, die verbeteringen in het onderwijs 
kunnen bewerkstelligen. In dit stuk lees je de 
nieuwste updates over waar wij ons mee be-
zig houden.

Recentelijk is wederom tot ons gekomen dat 
sommige studenten het gevoel hebben dat 
hun anonimiteit bij de vakevaluaties niet he-
lemaal gewaarborgd wordt. Wij willen graag 
als OLC benadrukken dat de evaluaties altijd 
anoniem moeten zijn en dat ook altijd zullen 
blijven. Wij horen graag wat jullie ervaringen 
hiermee zijn.

ANONIMITEIT, DEEL 2

Het einde van het jaar komt in zicht, wat dus 
ook de laatste vakevaluaties betekent. Wij 
zijn constant bezig met het advies geven aan 
docenten op basis van de vakevaluaties. Wij 
willen daarom wederom aan jullie vragen om 
de vakevaluaties in te vullen. Het helpt ons 
enorm om een beter beeld te kunnen krijgen 
van wat er bij de verschillende vakken speelt 
en het kost maar een paar minuutjes! Voor de 
uitkomsten van de evaluaties verwijzen wij 
jullie naar de samenvattingen, die te lezen 
zijn op onze Blackboard-pagina.

VAKEVALUATIES

EVALUATIE OER 

Het is weer zover: de evaluatie van de OER heeft 
plaatsgevonden. In de Onderwijs- en examenre-
geling (OER) van een opleiding zijn de geldende 
regels van een opleiding vastgelegd. De OER 
dient als houvast voor studenten, docenten 
en opleiding. Er zijn een aantal wijzigingen 
doorgevoerd die voor jouw als student van 
belang zijn. Deze wijzigingen worden op 11 juni 
2015 goedgekeurd, waarna er op Blackboard een 
bericht zal komen te staan met de belangrijkste 
wijzigingen. Wij raden iedereen aan om dit goed 
door te lezen!

OPLEIDING CW
UPDATE OLC.CW@STUDENT.RU.NL

@OLC_CW

FACEBOOK.COM/OPLEIDINGSCOMMISSIECW

De OLC wisselt elk jaar van samenstelling, zo 
ook dit jaar. Op het moment van schrijven 
zijn de verkiezingen al geweest. Wil je weten 
wie volgend jaar de studenten zullen verte-
genwoordigen? Kijk dan op ru.nl/verkiezin-
gen voor de uitslag! 

SAMENSTELLING OLC 2015-2016

Mocht je graag iets kwijt willen over die do-
cent die onredelijke deadlines stelt of over dat 
vak dat anders getoetst had moeten worden: 
laat het ons weten! Wij zijn te vinden via Fa-
cebook, Twitter, Blackboard, Intranet of stuur 
een mailtje naar olc.cw@student.ru.nl met 
je klacht. Ook kan je altijd op een van ons 
afstappen voor klachten en/of opmerkingen 
over het onderwijs.

KLACHTEN EN/OF OPMERKINGEN?

OLC
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NAWOORD
“Happy girls are the prettiest,” zegt Audrey Hepburn. Nou ben ik geen enorme fan van 
clichématige quotes, maar voor deze maak ik een uitzondering. Want het is waar, 
je bent het mooist als je gelukkig ben. Er worden honderden zelf-hulp boeken ver-
kocht die je vertellen hoe je ‘gelukkig’ wordt. Maar voor mij zit geluk hem in de kleine 
dingetjes: een avond met vrienden, een klein biertje doen, filmpje kijken, lekker eten, 
winkelen, festivals bezoeken… Heerlijk.

TEKST JULIA VAN BERKUM
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

aar hoe veel ik ook geniet van deze 
bezigheden, even ontsnappen aan 

het echte leven blijft moeilijk. Alles wat 
ik doe, wil ik zo goed mogelijk doen. En, 
thanks to the 21ste eeuw en alle nieuwe 
communicatietechnieken, ben ik vrijwel 
nooit in staat om me echt af te sluiten 
van het drukke dagelijkse leven. Het is 
dan ook wel een hectisch jaartje: pen-
ningmeesterschap, proberen al m’n stu-
diepunten binnen te slepen, vrijwilligers-
werk doen en hier en daar ook nog een 
dagje werken in m’n hometown Twente. 
Maar hoe hectisch ook, het is geweldig. 
Want wat een jaar is dit. 

Het enige moment dat ik in staat ben om 
mijn gedachten volledig op nul te zetten 
en puur en alleen te genieten, is vakantie. 
Of lichttherapie, zoals mijn vriendinnen 
en ik onze laatste spontane vakantie naar 
Barcelona noemden. Eigenlijk werkt het 
heel simpel: een sociaal isolement + een 
overload aan vitamine D = geluk. Op va-
kantie is de WiFi vaak dramatisch, waar-
door al de helft van m’n taken vervalt. Ik 
krijg geen apps binnen en kan m’n mails 
niet checken. Geen telefoon, geen app, 
geen laptop. Het ultieme eruit zijn.

Op vakantie kan en mag alles. Zo lang 
mogelijk horizontaal in de zon met een 
cocktailtje, chillen op de boot op het 
Gardameer en af en toe een ijsje naar bin-
nen werken; op vakantie ben ik één bom 
blijdschap. Niets is te gek. Zo besloot ik 
ooit in Albufeira na een lange avond 
een duikje te nemen in een fontein op 
een rotonde op weg naar onze villa. Ik 
had hem nog geen seconde gespot, of 
ik begon te rennen. Helaas bleek het 
geen love at first sight en was het 
geen fijne duik in het water, maar 

een knuffelpartij met de straat. Ook al 
heeft dit mij een flink litteken bezorgd, 
ik zou mijn vakantie-instelling voor geen 
goud op willen geven. 

Van vakantie word ik gelukkig, en Myce-
lium voelt voor mij soms ook net als een 
vakantiebestemming. Met de studiereizen 
naar Praag en Dublin natuurlijk als ul-
tiem voorbeeld. Wát een tijd heb ik daar 
beleefd.  

Maar naast de reis is de Myceliumkamer 
ook een goede plek om te ontspannen op 
z’n tijd. Even een powernapje op de roze 
bank, een heerlijke tosti eten, een kopje 
thee drinken, met een beetje geluk in 
de zon zitten met een biertje én van tijd 
tot tijd (met dank aan dhr. Jansen) een 
concert van onze eigen Django Wagner. 
Wat een leventje. 

M

HET ULTIEME ERUIT ZIJN

x x x  Julia . . .
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