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Als het woord 
wetenschap valt, 
denk ik aan stof-
fige professoren 
met witte labjas-
sen in een grijs, 
muf laboratorium. 
In mijn gedachten 
mengen deze 
Einstein-look-

alikes verschillende vloeistoffen uit 
reageerbuisjes met elkaar, waarna er 
vanzelfsprekend iets ontploft of in de 
fik vliegt. Zij maken hier dan ook uit-
bundig onleesbare aantekeningen van 
in hun geruite rekenschriftjes. Natuur-
lijk is dit een stereotype. Ik ben me er 
dan ook van bewust dat dit ook zeker 
geen realistisch en representatief 
beeld is van de gemiddelde weten-
schapper. Toch is dit het beeld dat mij 
na drie jaar wetenschappelijke studie 
binnenschiet zodra iemand het heeft 
over wetenschap. 

Een vreemd fenomeen, vind ik zelf. Na 
drie jaar op de universiteit te hebben 
rondgehangen, zou je toch zeggen 
dat mijn beeld van een wetenschap-
per toch iets realistischer zou zijn 
geworden? Het beeld dat mij vroeger 
door de media in kinderprogramma’s, 
-boeken en -strips werd voorgescho-
teld zou toch langzaam moeten ver-
dwijnen. Toch worden we tot op de 
dag van vandaag blootgesteld aan 

dit stereotype wetenschapper. Menig 
Oral-B-reclame bevestigt ons beeld 
van de witte labjas die ons vertelt dat 
uit onderzoek blijkt dat je toch voor 
de allerduurste tandpasta moet gaan, 
in plaats van die van AH Basic. Zo 
zorgen de media ervoor dat mijn ver-
tekende beeld van wetenschapper in 
stand wordt gehouden.

De Freem besloot maar eens in het 
wereldje van de wetenschap te dui-
ken. Zo interviewden we Women’s 
Health-editor Marije van der Made 
over het gebruik van wetenschap in 
hun tijdschrift, zetten we uiteen hoe 
men omgaat met het vertrouwens-
probleem van de wetenschap en hoe 
wetenschappelijke kennis bij het grote 
publiek komt. 

Met deze Freem sluiten wij als re-
dactie een mooi jaar af. Mijn tijd als 
hoofdredacteur zit erop en de volgen-
de editie zal daarom onder leiding 
van hoofdredactrice Elze Roes door 
een frisse nieuwe redactie worden 
geschreven. Wij geven in deze Freem 
daarom een kijkje achter de schermen 
van onze redactie. Benieuwd naar de 
wetenschap achter het schrijven van 
ons tijdschrift? Sla open die Freem!

Florian Duclos
Hoofdredacteur 2016-2017
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De allereerste dagen op de campus van de 
Radboud Universiteit kunnen overweldigend 
zijn. Het is groter dan je middelbare school, er 
zijn massa’s mensen en de Thomas van Aquino-
straat staat nog overeind. Kortom, een formule 
om minstens een paar keer per week te verdwa-
len. Dit leer je vanzelf, maar omdat het niet 
moeilijk is om een paar goede plekjes over het 
hoofd te zien, zorgen wij voor alvast wat 
houvast. Dit zijn de essentiële plekken voor je 
eerste weken van je studentenleven! 

TEKST JURRE ENGBERS & TIM VAN DER KALLEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

LEGENDA

RU’s eigen dorpskroeg waar je een goede carrière als alcohollist kan opbouwen. Het 
Cultuurcafé gaat elke dag, behalve in het weekend, om tien uur open. Tot een uurtje 
of tien in de avond kun je er terecht. Om het beginnende alcoholisme van studenten 
in toom te houden kun je hier pas vanaf half vier ’s middags een biertje bestellen. Tot 

die tijd kan je hier ook best relaxt werken aan je paper. Kof�e en warme broodjes 
gaan er als ‘warme broodjes’ over de toonbank. Naast biertjes drinken en nacho’s 
eten, staat hier ook weleens een live bandje te spelen. Al met al een gezellig café 

waar je zeker eens een drankje moet gaan na college. Ook docentenborrels of 
afsluitingen van het jaar vinden hier plaats. 

TIP! Vraag bij Carlo Hagemann het codewoord voor gratis nacho’s. Leer je gelijk 
weer een nieuwe communicatiewetenschappelijke theorie.

De Myceliumkamer, ook wel de bakermat van gezelligheid, is de 
plek waar je samen met andere communicatiewetenschappers 

kan genieten van een heerlijke tosti, een kof�e of een goed 
gesprek. Ben je even klaar met studeren, helemaal gesloopt van 

dat interactieve college van Addy en Carlo? Niet getreurd, de 
MyKa biedt uitkomst: er zit altijd wel een verdwaalde mede-com-
municatiewetenschapper zijn tijd te verdoen. Je zit in ieder geval 

nooit alleen. Daarnaast is de MyKa ook de plek om je in te 
schrijven voor alle activiteiten die Mycelium organiseert. Dus zie 

jij een leuke activiteit langskomen? Sprint naar de MyKa en 
schrijf je in op de lijst! 

Forum voor wetenschap? Het eindstation der projecten? 
Het hoofdkwartier? De hel?

Wanneer je het einde van de Thomas van Aquinostraat bereikt, loop je tegen 
het laatste gebouw van dit bijna antieke doolhof aan. TvA 8 is de ‘hippe naam’ 

voor de headquarters voor communicatiewetenschappers. Bij binnenkomst 
gelijk links bevindt zich de gang met de kantoren van alle docenten en onder-
zoekers die maar iets met communicatiewetenschap te maken hebben. Hier 
vind je ook het secretariaat met alle postvakjes waar jij jouw baanbrekende 

onderzoeken en papers kan inleveren. Ook de eerste verdieping van dit 
gebouw wordt bezet door onze docenten.

Helaas gaat het ook voorkomen dat je na acht weken niks doen, dan toch echt aan de bak moet voor je 
tentamens. Dat betekent ’s ochtends negen uur in de universiteitsbibliotheek en ’s avonds om elf uur 
weer naar huis. Het zijn dagen dat je denkt “had ik maar wat meer colleges bijgewoond”. Het is niet 
anders, wen er maar aan. Er moet natuurlijk ook gegeten worden om dat masterbrain werkend te 
houden. In elk klein dorp zit een op zijn minst een klein restaurant. Het kleine dorp dat de Radboud 

Universiteit heet, heeft best wel een �inke. De Refter is het ‘vijf sterrenrestaurant van de uni’ en 
daarom ook elke avond van de tentamenweken bommetje vol. Met dagelijks drie overheerlijke menu’s 

is er voor ieder wat wils. Zo krijg je de broodnodige vitamientjes en koolhydraten ook zonder de 
kooktalenten van je paps of mams binnen. Laat ze dat maar alvast weten, weer een zorg minder!

 
TIP! Op maandag serveren ze geen vlees. Dat is een beetje controversieel. Doe daarmee wat je wilt.
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Wetenschap is bijna overal te vinden. Zo wordt ook 
op het gebied van gezondheid veel onderzoek gedaan. 
Tegenwoordig willen we namelijk allemaal weten wat we 
moeten doen om zo goed en gezond mogelijk te leven. 
Het internet staat er vol mee. Maar waar komt deze infor-
matie toch eigenlijk vandaan? Hoe weten we nou of deze 
informatie juist is? Marije van der Made vertelt de lezers 
van Freem over hoe wetenschap gebruikt wordt bij het 
tijdschrift Women’s Health. Daarnaast vertelt ze over haar 
eigen experimentjes die ze uitvoert. 

Marije van der Made is freelance editor voor Women’s 
Health. Daarnaast is ze ook eigenaresse van het populaire 
YouTube-kanaal “Dit gebeurt er als…”. Op dit kanaal post 
ze enthousiaste video’s waarin ze experimenten uitvoert 
die gerelateerd zijn aan gezondheid, eten of sport. Zo 
heeft Marije bijvoorbeeld al eens een hele week op alleen 
pizza geleefd en gekeken hoe ze een festival gezond door 
kan komen. Na de experimenten laat ze weten wat dit 
met haar heeft gedaan.

Welke zakelijke activiteiten doe je allemaal in je dagelijks 
leven? 
“Ik werk al een paar jaar bij Women’s Health. Dit begon full-
time, maar omdat ik tijdelijk naar New York verhuisde werd 
dit een freelance baan. Sinds een jaar ben ik voor erbij ook 
met YouTube bezig. Hier maak ik video’s in het vaste concept 
“Dit gebeurt er als…”. In mijn video’s voer ik experimenten uit 
en kijk ik wat er gebeurt. Ik kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt 
wanneer je een week lang iedere dag met chocolade ont-
bijt. Nu ik weer in Nederland woon, werk ik nog steeds als 
freelancer voor Women’s Health en schrijf ik ook voor andere 
bladen, zoals het GYM magazine. YouTube gaat nu een steeds 
grotere rol spelen in mijn leven. Ik wil proberen om twee 
keer per week een video te uploaden en er meer tijd aan te 
besteden.”

In je video’s ga je vaak zelf op onderzoek uit naar wat er 
gebeurt als je een bepaald element in je leven tijdelijk veran-
dert. Hoe is dit concept ontstaan?
“Toen ik nog fulltime voor Women’s Health werkte, kwam ik 
in aanraking met een shake die zou moeten dienen als de ul-
tieme maaltijd met de perfecte vitamines en macro’s. Het was 

een shake die bodybuilders zouden kunnen gebruiken om meer 
calorieën te eten. Omdat het product zo perfect zou zijn, vond 
ik dat ik er zelf ook op zou moeten kunnen leven. Ik dacht “laat 
ik eens gek doen” en toen ben ik een week op die shake gaan 
leven. Ik heb hier toen een blog over geschreven voor Women’s 
Health en iedere dag een filmpje over gemaakt op Instagram. 
Veel mensen bekeken het en vonden het leuk om ervaringen te 
horen en te delen. Ik besloot om door te gaan met dingen experi-
menteren. Omdat het helaas niet voor Women’s Health kon, ben 
ik het lekker zelf gaan doen!”

Doe je bij jouw YouTube-kanaal zelf onderzoek naar wat de ge-
volgen kunnen zijn van het experiment?
“Ik doe veel research voordat ik aan een experiment begin. 
Niet zo zeer naar de uitkomst, maar meer waarom mensen aan 
een bepaald dieet beginnen bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik een 
bepaalde basiskennis omdat ik al een paar jaar voor Women’s 
Health werk. Ik ben veel met voeding, gezondheid en sport bezig 
en ik weet hoe mijn lichaam reageert.”

Op welke manier wordt er met wetenschappelijke bronnen om-
gegaan in een tijdschrift als Women’s Health? 
“Wetenschap is een heel belangrijk onderdeel. We willen vanuit 
het magazine niet lukraak dingen noemen. We worden gezien als 
autoriteit en vertrouwensbron op het gebied van gezondheid, 
voeding en sport en we vinden het belangrijk dit zo te houden. 
Alles wat we zeggen is op een bepaalde manier door de we-
tenschap bevestigd. Dit kan vanuit een onderzoek zijn of 
door een expert. Wetenschap is de basis van 
alles, waarbij we ons vooral richten op 
grootschalige onderzoeken of 
experts die we spre-
ken.” 

“Wetenschap is een heel 
belangrijk onderdeel”
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Hoe komen jullie bij Women’s Health aan deze bronnen?
“We maken wel echt bewuste keuzes over wat we gebruiken 
en wat niet. Op internet kun je veel vinden, maar er staat ook 
genoeg rotzooi op. We vinden zelf op internet iedere dag wel 
weer nieuwe informatie uit van onderzoeken. Hier kijken we 
kritisch naar. Daarnaast hebben we nauw contact met edities 
van Women’s Health in andere landen. Zo helpen we elkaar 
weer met interessante bevindingen. We hebben door de jaren 
heen een groot netwerk opgebouwd met experts die we ver-
trouwen en goed aangeschreven staan. Dit zijn bijvoorbeeld 
experts die in ziekenhuizen werken.”

Wanneer beschouwen jullie een bron als relevant?
“Hiervoor denken we vooral logisch na. Bij Women’s Health 
vinden we vaak onderzoeken waarin iets wordt geconclu-
deerd terwijl het maar uitgevoerd is onder vijf respondenten. 
We nemen het vaak wel mee als informatie als het een van 
de weinige dingen is die we kunnen vinden, maar we zijn 
hier wel voorzichtig mee en publiceren het niet als feit. Als 
het geen grootschalig onderzoek is, kunnen we het ook niet 
zomaar als waarheid aannemen. Om er goed achter te komen 
wat relevant is, proberen we altijd goed de voor en tegens af 
te wegen. Er worden altijd verschillende bronnen vergeleken 
en er wordt afgewogen door wie het onderzoek is afgeno-
men. Het is sowieso met gezondheid lastig om dingen als 
feiten te presenteren, want ieder lichaam is anders. Je kunt 
niet zomaar generaliseren naar ieder persoon.”

Hoe kijk je aan tegen de geloofwaardigheid van wetenschap-
pelijke artikelen?
“Nou ik denk altijd maar zo, vroeger dachten ze ook dat de 
aarde plat was, en dat bleek ook niet zo te zijn. Dus ik gebruik 
wel veel wetenschap, maar ik durf er niet helemaal blind op 
te varen.”

Wordt een artikel in de Women’s Health gebaseerd op de 
bron of wordt er later naar een bron gezocht? Kun je ons 
meer over jullie werkwijze vertellen?
“In de meeste gevallen komt het voor dat we eerst een onder-
werp bedenken waar we nieuwsgierig naar zijn, en daar dan 
vervolgens bronnen bij zoeken. Vervolgens baseren wij de 
adviezen op deze bronnen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je in 
die zoektocht naar bronnen weer op andere bronnen stuit, en 

dan besluit om daarmee iets te doen. Dit is meestal niet het 
geval. Wanneer je een onderwerp hebt, ga 

je nadenken over wie je 
wilt spre-

ken en waar je je informatie vandaan wil halen, wat voor ieder 
artikel weer anders is. We zorgen wel altijd dat er een bron bij 
een artikel staat, tenzij het natuurlijk een vermakelijk artikel is.”

Hoe belangrijk vind je wetenschap voor jezelf en/of voor Wo-
men’s Health? 
“Voor Women’s Health is wetenschap heel erg belangrijk. De 
wetenschap gaat continu door, waardoor er telkens weer nieuwe 
dingen ontdekt worden. Dat is voor ons heel interessant. Die 
informatie kunnen we in artikelen gebruiken, om onze lezers 
te helpen om gezond te worden. Wat mijzelf betreft ben ik er 
wel nieuwsgierig naar, maar mijn YouTube-filmpjes zijn voor-
al gebaseerd op eigen ervaringen. Natuurlijk hoop ik wel dat 
mensen er iets van leren of zich bewuster worden van bepaalde 
dingen, maar wetenschap speelt bij die filmpjes geen hele grote 
rol. Ik ben met mijn filmpjes eigenlijk wel een soort wandelend 
wetenschapsprojectje, alleen is het niet heel betrouwbaar, omdat 
ik maar in mijn eentje ben.”

In het algemeen wordt in de wetenschap veel onderzoek gedaan 
naar gezondheid, wat vind je hiervan?
“Heel goed, er valt nog zoveel te ontdekken. Al vind ik wel dat 
veel onderzoeken gefocust zijn op onzinnige dingen en dat ze 
zich beter kunnen focussen op belangrijke onderwerpen. We we-
ten naar mijn idee nog lang niet de helft op gebied van gezond-
heid, dus het is zeker goed dat er veel onderzoek wordt gedaan. 
Bijvoorbeeld met de health-trend die nu gaande is; ik vind het 
goed dat daar veel aandacht naar gaat.”

Daarnaast behoor je volgens de begrippen ook wel tot de gene-
ratie ‘fitgirls’. Waarop baseer jij je levensstijl?
“Dat is vooral heel erg gebaseerd op wat ik voel aan mijn lijf, 
waar ik me goed bij voel. Daarnaast heb ik door bij Women’s 
Health te werken ook wel veel kennis opgedaan. Dat betekent 
niet dat ik daar ook altijd naar luister. Ik weet zelf ook wel dat 
chocola niet heel gezond is, maar ik kan daar zo een reep of twee 
van opeten op een avond. Veel lezen, wetenschappelijk onder-
zoek, zelf dingen uitproberen en goed naar je lichaam luisteren, 
daarop baseer ik mijn levensstijl eigenlijk. Daarnaast praat ik ook 
graag met vrienden over wat zij vinden, voelen of ontdekt heb-
ben. Dat is wel mijn favoriete onderwerp. En mijn experimenten 
op YouTube natuurlijk!”

Als je een wetenschapper zou zijn, wat zou je dan zelf nog inte-
ressant vinden om te onderzoeken?
“Uit het boek de Charme van je Darmen van Giulia Enders, blijkt 
dat er de laatste tijd pas veel onderzoek naar de darmen gedaan 
wordt. Over hoe je spijsvertering en darminhoud, en dan met 
name de bacteriën in je darmen, bijvoorbeeld invloed kunnen 
hebben op alles wat in je hoofd gebeurt. Je mentale gesteldheid, 
bijvoorbeeld depressies, kan dus beïnvloed worden door je dar-
men. De darmen en de hersenen blijken veel meer verbonden 
dan we eigenlijk weten, dus daar kan nog veel meer onderzoek 
naar gedaan worden. Dat vind ik wel echt waanzinnig interes-

sant. Ik hoop dat we daar nog veel meer over leren en dat 
het uiteindelijk tot een soort algemene 

kennis gaat horen.” 

“Ik gebruik veel wetenschap, 
maar ik durf er niet helemaal blind 

op te varen”

FOTO IN DE WOLKEN FOTOGRAFIE
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VOOR EN DOOR STUDENTEN
In de rubriek ‘Voor en door studenten’ stellen we vragen aan verschillende studentenorganisaties. Het 
thema van deze Freem is wetenschap. Op de universiteit zijn we hele dagen bezig met het doen van onder-
zoek of het leren van theorieën. Hierbij is de nodige ontspanning wel belangrijk natuurlijk! Naast een goede 
stapavond met de nodige biertjes, zou je je ook op cultureel gebied bezig kunnen houden. Ben jij een beetje 
cultureel ingesteld? Misschien is één van de volgende verenigingen dan wel wat voor jou!

TEKST ELZE ROES & KELLY  VERBUNT
BEELD EVIE AERTS

Cultuur op de Campus is een 
culturele organisatie die allerlei 
evenementen programmeert op 
de universiteit. Het doel is om 
studenten op een laagdrempe-
lige manier in contact te laten 
komen met kwalitatief goede 
en professionele acts. Cultuur 
op de Campus wil studenten 
verdieping en verbreding bieden 
en in contact laten komen met 
vernieuwende, ongewone en 
interessante dingen. Een bezoek 

aan één van de activiteiten kost 
je sowieso niet meer dan 3 euro! 
De concerten in het Cultuurcafe 
zijn zelfs gratis. Veel van deze 
bands hebben zelfs op grotere 
poppodia en festivals gestaan. 
Ook werkt Cultuur op de Cam-
pus veel samen met andere 
culturele organisaties. Vorig jaar 
hebben ze bijvoorbeeld Arjan 
Lubach geregeld in samenwer-
king met het Wintertuinfestival.  
Hartstikke gaaf dus!

WIE

Brigitte Coorens, voorzitter

WAT KUN JE DOEN

De acts bezoeken of zelf 
deelnemen aan een com-
missie. 

WAAR KUN JE HET PRO-
GRAMMA VINDEN?

Website, Facebook en 
maandkalenders op de uni-
versiteit.

CULTUUR OP DE CAMPUS

Wat is jouw rol bij Cultuur op de 
Campus? 

Ik ben voorzitter bij Cultuur op 
de Campus. Mijn rol is om over-
zicht te houden over de gehele 
organisatie. Ik kijk of alles goed 
gaat binnen de commissies en 
probeer problemen te voorko-
men. Tevens is het mijn taak om 
te kijken of de acts die de com-
missies boeken wel binnen ons 
beleid passen. Ik ben overdag 
vaak te vinden in ons kantoor 
onder het Gymnasion en ‘s 
avonds probeer ik zo veel moge-
lijk evenementen te bezoeken! 
Wat ik ook heel tof vond afgelo-
pen jaar, is dat ik veel in contact 
ben gekomen met mensen uit 
de culturele sector. 

De programmering wordt 
verzorgd door zes commissies 
van ieder een eigen discipline: 
muziek, theater, expositie, film, 
literatuur en Stukafest. Deze 
commissies bestaan uit studen-
ten. Ieder bestuurslid is voorzit-
ter van een commissie. Zo heb 
ik vorig jaar Stukafest georgani-

tuurcafé, theatervoorstellingen- 
en filmvertoningen (volgend 
jaar in de nieuwe Cultuurzaal!) 
en literatuuracts in Roelants, de 
botanische tuin achter de uni & 
de Skylounge. Ook kunnen stu-
denten op de hele universiteit 
exposities vinden die onze expo-
sitiecommissie heeft uitgezocht 
en ingericht. Begin februari 
natuurlijk Stukafest, waarbij 
twintig studentenkamers in 
Nijmegen worden omgetoverd 
tot mini-podia.

In totaal zijn er 27 mensen bezig 
met het programmeren, zes be-
stuursleden en 21 commissiele-
den. Studenten zetten zich voor 
één studiejaar in voor Cultuur 
op de Campus. Elk jaar begint 
rond april de zoektocht naar 
deze nieuwe lichting. Een jaar bij 
Cultuur op de Campus betekent 
een jaar vol cultuur maar ook 
zeker een jaar vol gezelligheid! 
Je hebt contact met verschillen-
de artiesten en probeert alles zo 
goed mogelijk te regelen, van 
de hospitality tot aan het licht en 
geluid.

seerd met vijf commissieleden. 
Het eindresultaat was heel gaaf. 
We hebben meer dan 20 acts 
geboekt waar we van alles voor 
moesten regelen. Dit was echt 
een uitdaging. 

Het mooie vind ik dat wij alle-
maal zelf studenten zijn, dus 
vaak wel weten wat studenten 
leuk vinden. Daardoor wordt het 
programmeren steeds leuker. 

Wat kunnen studenten bij Cul-
tuur op de Campus doen? 

We hebben elke week een 
gave act die studenten kunnen 
bekijken. Onze agenda is te 
vinden op de website, Facebook 
en maandladders die verspreid 
liggen over de universiteit. Zo 
zijn er concerten in het Cul-

‘ Ik kwam veel in contact met  
mensen uit 

de culturele sector ’  
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Heb jij geen plankenkoorts 
en hou je ervan om mensen 
te entertainen? Bij ‘Op hoop 
van zegen’ mag je zelf op het 
podium staan! Deze studenten- 
theatervereniging is voor zowel 
de studenten van de HAN als 
de universiteit. Over je acteer-
kunsten hoef je je geen zorgen 
te maken. Je kunt namelijk 
instromen op je eigen niveau. Zo 
zijn er verschillende cursussen 
variërend van beginnersniveau 
tot gevorderden en Theater-Lab. 
Dit maakt de vereniging toe-

gankelijk voor iedereen die 
theater wil spelen in zijn of haar 
studententijd. Naast cursussen 
biedt ‘Op hoop van zegen’ ook 
theaterproducties aan waar je 
als lid aan mee kunt doen. 

Vanaf aankomend studiejaar 
zal de functie van commissaris 
productie aangenomen worden 
door niemand minder dan Le-
anne Duiven, ons eigen Freem- 
redactielid. Wij stelden haar een 
aantal vragen. 

Leanne Duiven

WAT KUN JE DOEN

Acteren en/of commissie-
lid worden van één van de 
commissies.

WAAR KOM JE HET TEGEN?
Op Facebook en onze web-
site https://www.studenten-
theaterohvz.nl/.

Wat kun je allemaal doen als lid? 

Je kunt als lid van alles doen 
bij ‘Op Hoop van Zegen’. Naast 
acteren kun je meedoen aan 
allerlei leuke activiteiten, ge-
zellig borrelen en meegaan op 
ledenweekend. Wil je nu nog iets 
extra’s doen voor de vereniging, 
dan kun je actief worden in 
één van de commissies die wij 
hebben: de productiecommissie, 
pr-commissie, sponsorcommis-
sie en activiteitencommissie. 

Waarom is ‘Op Hoop van Zegen’ 
zo leuk?

Je kunt jezelf zijn. Dit klinkt mis-
schien heel tegenstrijdig, omdat 
je meestal iemand anders speelt 
bij toneel, maar de cursusgroep 
is een soort warm bad waar 
je instapt. Het biedt een plek 
waar je even gek kun doen, kunt 
lachen, kletsen en ontspannen. 

Er is geen druk dat je moet pres-
teren en je kan al helemaal geen 
fouten maken. Je speelt theater 
met mensen die het net zo leuk 
vinden als jij en die sfeer heerst 
er ook. 

Het maakt dan ook niet uit van 
welke cursusgroep je komt, het 
is een open groep waar iedereen 
welkom is.

Hoe kunnen studenten lid wor-
den?

Via de site kun je je inschrijven 
voor een cursus binnen ‘Op 
Hoop van Zegen’. Als nieuwko-
mer kun je je inschrijven op twee 
niveaus: beginners of half-ge-

vorderden. Door middel van 
een proefles en de mogelijkheid 
om mee te spelen tijdens de 
samenspeelavond bieden we je 
begin september een kans om 
te kijken of de vereniging iets 
voor je is. Daar speel je met alle 
niveaus verschillende improvi-
satieoefeningen en geeft een 
goede indruk hoe gezellig onze 
vereniging is. 

Waar kom je ‘Op Hoop van Ze-
gen’ vooral tegen? 

Facebook! Wij zijn als vereniging 
vrij actief op Facebook. Via deze 
weg laten we iedereen weten 
wat voor leuke dingen wij deze 
maand gedaan hebben! Tevens 
kun je ons vinden via de website 
https://www.studententhea-
terohvz.nl/. 

WIE

CULTUUR OP DE CAMPUS OP HOOP VAN ZEGEN

STUDENTENTHEATER 
OP HOOP VAN ZEGEN

‘ Je kunt jezelf zijn ’
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UNIVERSITENT
Het bekende Achterhoekse festival de Zwarte Cross is 
tegenwoordig veel meer dan alleen een cross. Naast 
muziek en theater is er sinds een aantal jaar ook een 
heuse Universitent. Hierbij kunnen de bezoekers drie 
dagen luistern naar de meest gepassioneerde weten-
schappers. De organisatie beschrijft het ook wel als 
de coolste colleges in begrijpelijke mensentaal. In een 
praatje van 30 minuten met hier en daar een beetje 
humor, maken de wetenschappers het publiek enthou-
siast. Zo heeft onze eigen docent statistiek Manfred te 
Grotenhuis hier al enkele keren zijn verhaal gedaan. 
Manfred heeft in Lichtenvoorde laten weten hoe ‘on-
mundig boeiend’ cijfers wel niet kunnen zijn. Hierbij 
laat hij meteen zien dat wetenschappers ook niet altijd 
perfect zijn of buiten de rest van de maatschappij val-
len. Wisten jullie dat hij zelf nooit een voldoende voor 
wiskunde haalde op de middelbare school? 

RADBOUD EN DE VIERDAAGSEFEESTEN
In juli staat heel Nijmegen een week lang op z’n kop 
tijdens de Vierdaagsefeesten en wordt de stad ook wel 
“The Summer Capital of Holland” genoemd. De mede-
werkers van onze eigen Radboud Universiteit gaan 
ook op pad en verlaten die week de universiteitsmu-
ren. Naast wandelen en feesten vinden ze het ook 
belangrijk om de bezoekers wat wetenschappelijke 
kennis bij te brengen. Zo kunnen bezoekers meedoen 
aan een breintest in Radboud Brainbox of leren wat de 
wetenschap kan met een VR-bril. Ook kunnen bezoe-
kers hulp krijgen van een echte bioloog tijdens Expedi-
tie Eiland. De expeditie zit vol met allerlei proefjes en 
spelletjes, waarbij je planten, vogels en andere dieren 
kunt spotten. Maar er is nog veel meer wetenschappe-
lijks te doen tijdens de vierdaagse. ‘Ons Maris’ heeft er 

afgelopen editie gestaan met een inspire-
rende familielezing 

waarom nieuws je wijs maakt! Ieder jaar is op de web-
site van de Vierdaagse en van de Radboud Universiteit 
het wetenschappelijke programma te vinden. 

LOWLANDS SCIENCE
Op het bekende festival Lowlands gaat het vooral om 
het praktische gedeelte van de wetenschap: onder-
zoek doen. Festivalbezoekers kunnen meewerken 
aan onderzoeken in een uitgebreid lab. Weten-
schappers, universiteiten, vakgroepen en hoge-
scholen kunnen zelf een onderzoeksvoorstel 
indienen die door de organisatie beoordeeld 
wordt. Niet iedereen mag hier namelijk 
zomaar staan. Het onderzoek moet wel 
interessant zijn voor de bezoeker en de 
activiteit mag niet enkel een enquête 
betreffen. Zo is er in het verleden 
onderzoek gedaan naar o.a. pijn, 
porno en politiek. Zo heeft het 
Radboud UMC er onderzoek 
gedaan naar wat de bete-
kenis van muziek is bij 
het verdragen van pijn. 
Hartstikke toepasselijk 
natuurlijk voor op 
een festival als 
Lowlands!  

Voor ons als communicatiewetenschappers in spé is het wetenschappelijke we-
reldje bijna gesneden koek. Dit is vrijwel het tegenovergestelde van veel niet-studen-
ten, die dit als een onbereikbare wereld zien. Wetenschap wordt vaak beschouwd als een 
suf en stoffig onderwerp waar alleen nerds zich mee bezig houden. Dit is jammer, want ten eer-
ste zijn wij zeker geen nerds en ten tweede zorgt de kennis die wij opdoen er onder andere voor dat 
de maatschappij kan draaien. Aangezien een gemiddelde burger de wetenschap niet opzoekt, moeten 
wij als wetenschappers zelf op pad gaan. Hoe doen we dit nou op een aantrekkelijke manier? We moeten de 
hippe evenementen afgaan natuurlijk! Waar kan het uitgaanspubliek met een biertje in de hand van wetenschap 
genieten? Freem zet drie toffe plekken voor je op een rijtje.   

TEKST ELZE ROES
BEELD CELESTA KULING
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Waar rook is, is vuur. En waar een 
conspiracy theorist wat roept, zal vast 
wel wat aan de hand zijn, toch? Toegege-
ven, een kritische houding ten opzichte 
van ‘zij die de waarheid in kaart bren-
gen’ is nodig om correcte informatie te 
waarborgen. Publieke controle op de 
pers is een vereiste om niemand verdere 
macht toe te delen. Maar met de bakken 
informatie waarmee je geconfronteerd 
wordt, winnen sensatiezucht en chocola-
deletters het van rustig en kritisch lezen. 
Daarnaast wordt je als kind opgevoed 
om een gezonde dosis van kritiek bij 
je te dragen en een veroordeling uit te 
stellen tot het tegendeel is bewezen. Men 
past die tactieken toe op werk, tussen 
vrienden en bij nieuwe informatie, maar 
niet bij ideeën van zichzelf. Twijfelen aan 
alles behalve jezelf lijkt een trend die de 
bodem legt voor een groeiend onge-
grond gebrek aan vertrouwen in zowel 
de wetenschap als de pers.

Slecht voor de journalistiek, maar mis-
schien nog slechter voor de wetenschap. 
Over het algemeen geniet iedereen van 
kwalitatief beter onderwijs dan vroeger 
en zijn er steeds meer hoger opgeleiden 
in het land. Toch overstemmen bestaan-
de ideeën van mensen vaak de feiten 
die uit de wetenschappelijk onderzoek 
komen rollen. Zo vatte Arjen Lubach in 

zijn zondagavondprogramma samen dat 
naast strenggelovigen nu ook “hoogop-
geleide Rotterdammers” steeds meer 
van vaccinaties afzien door hun “hippe 
twijfels”. Deze laatste groep (niet alleen 
Rotterdammers) zet de wetenschap 
an sich niet aan de kant, maar zet hun 
eigen pseudowetenschap boven die van 
gevestigde wetenschappers van grote 
universiteiten. 

“Let’s start with a light subject. Nine-ele-
ven. Was there a plane?” Zo begon 
comedian Jeff Jefferies zijn interview 
met uitgesproken complotdenkers begin 
juli dit jaar. Met hard blazen gaat de rook 
misschien even weg, maar ondertussen 
worden de kolen onder het as alleen 
maar heter. Verschillende onderzoe-
ken geven aan dat pseudowetenschap 
onthutsen niet de manier is waarop je 
mensen overtuigt van hun ongelijk. Het 
uitleggen van correcte wetenschap doet 
dat wel. Het vertrouwen terugwinnen van 
de afgedwaalde hippe twijfelaar is een 
moeilijke klus waar de huidige weten-
schap zich, vind ik, te weinig mee bezig 
houdt, of in ieder geval te weinig kans 
voor krijgt. Het is belangrijk dat zowel 
de pers, als de wetenschap, als media 
die zich lenen voor de overdracht van dit 
soort informatie de handen ineenslaan 
om de nog steeds groeiende invloedrij-

ke groep zelf-wetenschappers minder 
geloofwaardig te maken. Dat betekent 
geen censuur, maar wel proberen 
correcte informatie op eenzelfde manier 
te publiceren. Uiteindelijk gaat het om 
toegankelijkheid en begrijpbaarheid 
van informatie. Je universitaire diploma 
zorgt er tegenwoordig niet meer per 
definitie voor dat je recht hebt op al het 
vertrouwen van de niet-wetenschappelij-
ke gemeenschap. Dat vertrouwen moet 
worden gewonnen door het doen van 
nieuw onderzoek dat innovatief, begrij-
pelijk en logisch beredeneerbaar is voor 
het grote publiek. Het belang hiervan is 
enorm. De bewijsdrang van wetenschap-
pers die zich nu binnen de muren van de 
universiteit bevindt, moet in de toekomst 
voor negentig procent bij het luisterende 
en kijkende publiek liggen. Dan waait die 
alternative-facts-storm vanzelf wel weer 
over.

LIAR, LIAR,  
PANTS ON FIRE

Er is al veel over geschreven en veel over gepraat. Langzaam wordt er steeds meer aan de stoelpoten van 
de pers gezaagd. ‘Klopt de informatie wel? Zijn er alternatieve motieven om over een specifiek onderwerp 
te schrijven? Waarom staat er deze foto bij? Was er niet meer aan de hand?’ Een kritische blik slaat door in 
twijfel in alles. Journalisten bijten overal in het medialandschap fel van zich af. Ze leggen hun werkwijze 
regelmatig uit in talkshows en lijken zo een deel van hun geloofwaardigheid en reputatie te kunnen be-

schermen. Wetenschappers treden veel minder vaak in de openbaarheid op en bevinden zich vooral in eigen 
kring. Alhoewel het grote publiek ondertussen wel een paar bekende wetenschappers weet te noemen, ligt 
het vuur ook bij de universiteiten aan de schenen. Hoe komt dit en waar gaat het in de wetenschappelijke 

gemeenschap nog steeds een beetje mis?

TEKST  TIM VAN DER KALLEN      
BEELD  EVIE AERTS

11

COLUMN



WETENSCHAPSUPDATE

     COMMUNICATIEWETENSCHAP

MARISKA KLEEMANS: NIEUWS EN KINDEREN

Mariska Kleemans richt zich in haar 
onderzoek voornamelijk op de vraag 
hoe nieuws voor kinderen en jongeren 
verbeterd kan worden, zodat zij vaker 
nieuws gaan volgen en daarmee beter 
voorbereid zijn op hun (toekomstige) 
rol als burgers in de samenleving. Ze 
vindt het belangrijk dat ze met haar 
onderzoek echt iets kan bijdragen aan 
de maatschappij en daarom voert ze een 
belangrijk deel van haar onderzoek uit in 
samenwerking met het Jeugdjournaal. 
Zo heeft ze de afgelopen jaren met het 
Jeugdjournaal en met studenten uit de 
research master Behavioural Science 
onderzocht hoe berichten over negatieve 
gebeurtenissen zorgvuldiger gebracht 
kunnen worden voor kinderen. Samen 
maakten ze verschillende versies van 
eenzelfde nieuwsbericht, waarbij in de 
‘gewone’ versie werd verteld wat er ge-
beurd was en hoe erg dit was, en in een 
ander bericht ook hoopgevende verhalen 
en oplossingen werden getoond. Dit liet 

ze zien aan kinderen op basisscholen. Zo 
concludeerden Mariska en de studenten 
onder andere dat kinderen veel minder 
negatieve emoties ervaren na het zien 
van het constructief gebrachte nieuws. 

Mariska houdt zich in haar onderzoek 
ook bezig met vraagstukken rondom 
de nieuwswijsheid van kinderen en 
jongeren, bijvoorbeeld door de effecten 
van (nieuws)mediawijsheidsprogram-
ma’s op scholen te onderzoeken. Ze is, 
samen met collega’s van de Radboud 
Universiteit en andere universiteiten, lid 
van de wetenschappelijke raad van het 
Nationaal Mediapaspoort. Het Nationaal 
Mediapaspoort is een lesprogramma 
voor basisscholen en middelbare scholen 
waarin kinderen meer mediawijs worden 
gemaakt. Het programma wordt inmid-
dels op veel scholen in Nederland en 
Vlaanderen gebruikt. Zij onderzoeken on-
der andere in hoeverre leerlingen na het 
volgen van de mediawijsheidlessen meer 

weten over allerlei onderwerpen, maar 
krijgen ook de kans om te onderzoeken 
welke media kinderen gebruiken, wat ze 
belangrijk vinden en wat ze allemaal al 
wel (en nog niet) weten over media. 
Net als alle andere onderzoekers pro-
beert Mariska haar studies te publiceren 
in wetenschappelijke tijdschriften. Het 
allerleukste vindt ze het om dit te doen 
in samenwerking met studenten. Het 
is in de afgelopen jaren al meermaals 
gelukt om samen met scriptiestuden-
ten een publicatie te schrijven over hun 
afstudeeronderzoek. Zelfs over de data 
uit Leerproject 1 heeft Mariska al eens 
een artikel gepubliceerd. Zo probeert 
ze aan studenten te laten zien dat hun 
onderzoek niet alleen nodig is om stu-
diepunten te halen, maar ook echt nuttig 
en interessant is voor de wetenschap. 
Mariska zegt er zelf steeds weer veel van 
te leren en er veel inspiratie voor haar 
eigen onderzoeken uit te halen. 

We zien allemaal onze docenten voor de klas staan en met veel enthousiasme vertellen over hun vakgebied. 
Maar wat doen ze eigenlijk naast het lesgeven? In deze wetenschapsupdate brengt de Freem de onderzoeken 

van een aantal docenten aan de studenten op een makkelijke manier. Van nieuws voor kinderen, promotietech-
nieken in de voedselindustrie tot de moraliteit bij televisieprogramma’s zoals 13 Reasons Why. Onze docenten 

onderzoeken het allemaal!

TEKST  HILDE LUITEN & JOOST DOFFERHOFF    
BEELD  EVIE AERTS & DANIEL RAMIREZ GARRIDO
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ADDY WEIJERS, MEREL VAN OMMEN & SERENA DAALMANS: 
TELEVISIE ALS MORELE SPEELPLAATS?

FRANS FOLKVORD: 
PROMOTIETECHNIEKEN VAN (ON)GEZONDE VOEDING

Frans Folkvord werkt aan zowel de 
universiteit van Nijmegen als de univer-
siteit van Barcelona. In Nijmegen is hij 
op dit moment bezig om te kijken of de 
promotietechnieken die gebruikt worden 
voor ongezonde voeding ook ingezet 
kunnen worden voor gezondere voeding 
(lees: groente en fruit). Daarnaast kijkt hij 
naar wat precies het mechanisme achter 
de voedselmarketing voor ongezonde 
voeding is, aangezien niet iedereen even 
ontvankelijk is voor voedselreclames. Bij 
de universiteit van Barcelona heeft Frans 

Folkvord verschillende projecten, waar 
hij met collega’s meer gedragseconomi-
sche interventies probeert te verzinnen. 
Eentje gaat over het inzetten van online 
hulpmiddelen om onder ouderen in 
negen verschillende landen een gezonde 
levensstijl makkelijker te maken. Een an-
der project gaat over hoe mensen binnen 
de EU gemotiveerd kunnen worden om 
hybride of elektrische auto’s te rijden. 
Een ander project betreft de wetgeving 
rondom wetgeving op Europees niveau 
omtrent online marketing voor kinderen.

Ondanks het oprukken van social media, 
blijft televisie ons als medium toch aan 
haar kluisteren. We zijn immers de laat-
ste jaren niet minder maar meer televisie 
gaan kijken. Dat deze televisie kijk-
beleving niet meer volgens de klok is zo-
als Gerbner ooit beweerde, maar juist on 
demand en aangepast naar persoonlijke 
wensen, doet aan de prominentie van 
televisie in ons mediadieet niks af.
Naast de duidelijke staying power 
van het medium zijn er wel een aantal 
veranderingen in de inhoud die hen als 
onderzoeksgroep mateloos fascineren 
en hun onderzoek aandrijven. Zoals 
bijvoorbeeld de toegenomen morele 
ambiguïteit in fictionele verhaallijnen en 
hoofdpersonages. Waar televisieseries 
vroeger een duidelijke schikking maakten 
tussen de good guys en de bad guys en 
ons hoofdzakelijk mooi afgeronde verha-
len presenteerden, is het spectrum aan 
moreel meer en minder goede persona-
ges intens verrijkt de afgelopen jaren en 
moet de kijker veelal zelf bepalen wat hij 
of zij er in morele termen van vindt. Zij 
hebben zich daarom de afgelopen jaren 
bezig gehouden met het in kaart brengen 

van hoe men tot een oordeel komt over 
deze moreel ambivalente personages. 
(Van Ommen et al., 2014; Van Ommen et 
al., 2016). 

Daarnaast hebben ze een begin gemaakt 
met een nieuwe onderzoekslijn waarin ze 
uitzoeken of controversiële televisie-
inhoud, die vaak als slecht voor ons 
gezien wordt, niet juist kan leidden tot 
morele reflectie bij kijkers. Ze hebben in 
college bijvoorbeeld de controversiële 
scene rond de verkrachting van Dr. Melfi 
van The Sopranos laten zien, en hebben 
rond die scene ook onderzoek verricht 
(Eden et al., in press). De studie lijkt een 
eerste indicatie dat mensen tot morele 
reflectie (ook wel moral rumination) 
aangezet kunnen worden door dit soort 
inhouden. Men reflecteert dan op moreel 
moeilijke kwesties en vragen zich dan 
dingen af als: wat zou ik doen of wat vind 
ik eigenlijk? Kenmerkend voor moral 
rumination lijkt te zijn dat het verhaal 
uitnodigt tot het overpeinzen van morele 
kwesties zonder dat dat direct leidt tot 
een moreel eindoordeel. 

Met deze lijn gaan ze verder, komend jaar 
in het leerproject 2! Ze willen graag ach-
terhalen of de complexe problematieken 
(zoals pesten, depressie, verkrachting en 
zelfs zelfmoord) die aan de orde komen 
in de populaire Netflix-serie 13 Reasons 
Why kan leiden tot moral rumination bij 
kijkers. Hoewel de eerste studie rond Dr. 
Melfi duidelijk maakt dat er sprake is van 
moral rumination, blijft onduidelijk welke 
dimensies schuilgaan achter dit concept.  
Welke rol spelen persoonlijke ervaringen 
hierbij? Betrekken de kijkers de gebeur-
tenissen op zichzelf - wat zou ik doen in 
zo’n situatie, heb ik zelf soortgelijke din-
gen meegemaakt, dan wel veroorzaakt? 
Hoe gaan kijkers om met tegenstrijdige 
of zelfs onverenigbare morele principes? 
Krijgen ze meer begrip voor onoplosbare 
dilemma’s van personages of zetten ze 
zich af tegen een verhaal waarin perso-
nages veelal ongewild fouten maken, 
steken laten vallen en daarmee niet 
eenduidig goed of fout zijn? En als er 
iemand wel echt ‘fout’ is, valt er dan te 
leven met een einde waarin het kwaad 
niet gestraft lijkt te worden, zoals in 13 
Reasons Why?
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IK BEN EEN 

TEKST BABS BINGEN 
BEELD  EVIE AERTS

Als VWO’er werd bij het maken van een 
studiekeuze vaak de vraag gesteld ‘ben je 
een denker of een doener?’ Het antwoord 
op deze vraag zou je moeten helpen bij 
de keuze of je voor een wetenschappe-
lijke studie of hogere beroepsopleiding 
zou gaan. Die vraag vond ik altijd maar 
ingewikkeld. Eigenlijk vond ik mezelf 
(toen nog) een doener. Toch merkte ik tij-
dens een meeloopdag van een commu-
nicatiegerelateerde HBO-opleiding dat ik 
de materie te oppervlakkig vond.  Was ik 
dan toch meer een denker? Hoewel er bij 
een universitaire studie veel nadruk zou 
komen te liggen op ‘onderzoek doen’ en 
me dit alles behalve aantrok, ging ik toch 
voor Communicatiewetenschap. Met als 
doel om journalist te worden. Ik praatte 
mezelf aan dat het onderzoek doen ‘er 
gewoon bij hoorde’.

Al tijdens een van de eerste colleges 
kwam ik erachter dat dat bij de studie 
anders werd gezien. ‘Jullie zijn nu com-
municatiewetenschappers.’ Zo sprak een 
docent. Er volgde een verhaal over de 
manier waarop we als studenten aan de 
universiteit onze bijdrage leveren aan de 
wetenschap. Iets dat ik toen nog niet seri-
eus kon nemen. Ik? Een wetenschapper? 
Haha! Ik negeerde de uitspraak omdat 
ik dacht dat als ik ‘later’ geen onderzoe-
ker zou worden, ik dus ook nooit een 
wetenschapper zou kunnen zijn. Sterker 
nog, dat wílde ik helemaal niet. Ik wilde 

gewoon verre reizen maken en schrijven 
over de meest bijzondere plekken op 
deze wereld. Het laatste dat ik ambieerde 
was om mijn brood te gaan verdienen 
met het doen van wetenschappelijke 
onderzoeken. En dus vond ik mezelf geen 
(toekomstig) wetenschapper.

Dat gevoel is naarmate ik verder in mijn 
studie kwam niet veranderd. Het beeld 
dat ik van een wetenschapper had, had 
alles te maken met de bijna kinderachtige 
cliché van een oude man met stekelig 
haar in een witte jas die in een laborato-
rium aan de hand van moeilijke formules 
proeven uitvoert. Doordat de vakken 
die met onderzoeksmethoden te maken 
hadden me alsmaar niet konden boeien, 
bestempelde ik de wetenschap als onin-
teressant en ‘niets voor mij’. 

Toch begon ik me steeds vaker dingen 
af te vragen over hoe sommige commu-
nicatiewetenschappelijke fenomenen in 
elkaar zaten. Waarom is het effectief om 
beroemdheden te gebruiken in adverten-
ties? Waarom vinden wij hen zo geloof-
waardig? En is het dan belangrijk dat we 
hen leuk vinden? Hoewel het proces van 
onderzoek doen in leerprojecten altijd 
met pijn en moeite verliep, wilde ik wel 
de antwoorden vinden op deze vragen. 
Ik had het toen misschien nog niet zo 
door, maar ik hield me dus heus wel met 
wetenschap bezig.

En dat heeft, tegen al mijn vooroorde-
len in, ook nog wat opgeleverd. Van de 
kennis van alle theorieën over het over-
brengen van boodschappen, informatie-
verwerking of beïnvloeding die meestal 
de dag voor een tentamen in mijn hoofd 
gestampt werden, is nog weinig over. 
Het studeren aan de universiteit heeft er 
juist voor gezorgd dat ik op mijn gezonde 
verstand durf te vertrouwen. Het heeft 
me bijzonder kritisch gemaakt en me een 
analytisch denkvermogen gegeven. Een 
artikel van internet waar bijvoorbeeld 
geen bronvermelding bij staat, neem ik 
niet zomaar meer voor waar aan. Nog 
steeds lijkt me een carrière in de weten-
schap niet bepaald aantrekkelijk, maar 
ontkennen dat ik helemaal geen weten-
schapper ben, kan ik niet. 

Hoewel ik het tijdens mijn studie nooit wilde toegeven, kan ik er nu ik (bijna) mijn bachelordiploma op 
zak heb niet meer onderuit: ik ben een wetenschapper. Een term waar ik altijd al allergisch voor ben 
geweest. Werkelijk alles wat met onderzoek doen te maken had, vond ik tijdens mijn studie saai, taai en 
stom. Duidelijk benoemen wat we bij CW nou écht leerden, vond ik lastig. Na vier jaar (met de nodige te-
genzin) dan toch geparticipeerd te hebben in de wetenschap, betrap ik mezelf erop toch wel wat van het 

onderzoeksgerichte onderwijs opgestoken te hebben.
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Het studeren in een echte studentenstad als Nijmegen en op 
kamers gaan brengt veel verleidingen met zich mee. Waar 
je tijdens je periode op de middelbare school alleen in het 
weekend ging stappen, is dat nu wel anders. Er zijn geen ou-
ders meer die je weerhouden van het nuttigen van goudgele 
pretcilinders op doordeweekse dagen. Donderdagavond de 
stad in wordt de normaalste zaak van de wereld. Alleen zitten 
hier nog wel wat haken en ogen aan. Waar begin je een goede 
stapavond? En misschien nog wel belangrijker, waar eindig je 
deze avond?

Er zijn namelijk kroegen waar je aan het begin van de nacht 
niet dood gevonden wil worden. Het is er leeg, de muziek 
staat nog zacht en het barpersoneel is nog niet helemaal wak-
ker. Maar aan de andere kant zijn er ook kroegen waar je van-
af tien uur je kont niet meer kan keren en waar je dus beter 
ook niet heen kunt gaan. Uit wetenschappelijk veldonderzoek 
blijkt dat een kroeg als Van Rijn een prima begin van je avond 
kan zijn. Het is er gezellig druk maar je doet er nog geen uren 
over om een biertje te bestellen aan de bar. Uit de observatie 
blijkt verder dat wanneer de avond vordert en de kleine wijzer 
steeds dichter in de buurt van de drie begint te komen, het 
een goed moment is om jezelf te verplaatsen naar het epi-
centrum van het stappen; de Molenstraat en haar zijstraten. 
Veldonderzoek laat zien dat rond drie uur de eerste studenten 
het nachtleven verruilen voor hun bed. Dit houdt in dat de po-
pulaire kroegen zoals de Malle Babbe, de Fuik en het Bascafé 
wat minder druk worden, waardoor de gezelligheid toeneemt. 
Deze correlatie wordt ook wel de ‘drie-uur’-theorie genoemd. 

De keuze voor de goede kroeg heeft als gevolg dat het feest 
tot in de late uurtjes doorgaat. Dit hoeft niet als probleem te 
worden bestempeld, in tegendeel zelfs, maar het heeft wel 
een direct effect op het energieniveau van de volgende dag. 
Dit causale verband is beter bekend als de Katertheorie. Ande-
re onderzoeken laten echter zien dat het effect van de kater-
theorie niet altijd hoeft op te treden. Een van de manieren om 
de eerdergenoemde effecten te verminderen, is het zorgen 
voor de aanwezigheid van de juiste voedingsstoffen. Zo blijkt 
dat een maaltijd die rijk is aan koolhydraten en verzadigde 
vetten de effecten van de katertheorie modereren en daar-
mee verschijnselen verminderen. Hierbij kan gedacht worden 
aan een stevige pasta pesto, bestaande uit koolhydraatrijke 
deegwaren en veel pesto en roomkaas voor de vetten en de 
juiste smaak. 

Concluderend kan gesteld worden dat wanneer men de bo-
vengenoemde theorieën in zijn of haar achterhoofd houdt, er 
een bepaalde basis aanwezig is voor het omgaan met nieuwe 
verleidingen. Deze genoemde basis bestaat uit verschillende 
theorieën die samen bijdragen aan het succesvol overleven 
van een stapavond. Aangezien blijkt dat het hier om meerdere 
theorieën gaat die hetzelfde doel dienen, kunnen deze theo-
rieën als een geheel worden gezien. In vervolgonderzoek kan 
daarom worden verwezen naar de studententheorie. 

Wanneer je studeert aan een universiteit, word je opgeleid om kritisch te denken en 
te kijken naar de wereld om je heen. Klopt het wel wat die expert zegt in het nieuws? 
Of is er ook een andere redenering mogelijk? Allemaal leuk en aardig, maar niet iets 
waar je in de kroeg de show mee steelt. Waar het echt om gaat in het leven van een 
student, is de wetenschap van het bier drinken, het overleven van je katers en met 

minimale inzet het maximale behalen. Welkom bij studentenwetenschap 101. 

TEKST JURRE ENGBERS
BEELD CELESTA KULING
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OP UNI
SAFARI

Koffiespot

Place of 
interest

Computerplek

REFTER

De allereerste dagen op de campus van de 
Radboud Universiteit kunnen overweldigend 
zijn. Het is groter dan je middelbare school, er 
zijn massa’s mensen en de Thomas van Aquino-
straat staat nog overeind. Kortom, een formule 
om minstens een paar keer per week te verdwa-
len. Dit leer je vanzelf, maar omdat het niet 
moeilijk is om een paar goede plekjes over het 
hoofd te zien, zorgen wij voor alvast wat 
houvast. Dit zijn de essentiële plekken voor je 
eerste weken van je studentenleven! 

TEKST JURRE ENGBERS & TIM VAN DER KALLEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

LEGENDA

RU’s eigen dorpskroeg waar je een goede carrière als alcohollist kan opbouwen. Het 
Cultuurcafé gaat elke dag, behalve in het weekend, om tien uur open. Tot een uurtje 
of tien in de avond kun je er terecht. Om het beginnende alcoholisme van studenten 
in toom te houden kun je hier pas vanaf half vier ’s middags een biertje bestellen. Tot 

die tijd kan je hier ook best relaxt werken aan je paper. Kof�e en warme broodjes 
gaan er als ‘warme broodjes’ over de toonbank. Naast biertjes drinken en nacho’s 
eten, staat hier ook weleens een live bandje te spelen. Al met al een gezellig café 

waar je zeker eens een drankje moet gaan na college. Ook docentenborrels of 
afsluitingen van het jaar vinden hier plaats. 

TIP! Vraag bij Carlo Hagemann het codewoord voor gratis nacho’s. Leer je gelijk 
weer een nieuwe communicatiewetenschappelijke theorie.

De Myceliumkamer, ook wel de bakermat van gezelligheid, is de 
plek waar je samen met andere communicatiewetenschappers 

kan genieten van een heerlijke tosti, een kof�e of een goed 
gesprek. Ben je even klaar met studeren, helemaal gesloopt van 

dat interactieve college van Addy en Carlo? Niet getreurd, de 
MyKa biedt uitkomst: er zit altijd wel een verdwaalde mede-com-
municatiewetenschapper zijn tijd te verdoen. Je zit in ieder geval 

nooit alleen. Daarnaast is de MyKa ook de plek om je in te 
schrijven voor alle activiteiten die Mycelium organiseert. Dus zie 

jij een leuke activiteit langskomen? Sprint naar de MyKa en 
schrijf je in op de lijst! 

Forum voor wetenschap? Het eindstation der projecten? 
Het hoofdkwartier? De hel?

Wanneer je het einde van de Thomas van Aquinostraat bereikt, loop je tegen 
het laatste gebouw van dit bijna antieke doolhof aan. TvA 8 is de ‘hippe naam’ 

voor de headquarters voor communicatiewetenschappers. Bij binnenkomst 
gelijk links bevindt zich de gang met de kantoren van alle docenten en onder-
zoekers die maar iets met communicatiewetenschap te maken hebben. Hier 
vind je ook het secretariaat met alle postvakjes waar jij jouw baanbrekende 

onderzoeken en papers kan inleveren. Ook de eerste verdieping van dit 
gebouw wordt bezet door onze docenten.

Helaas gaat het ook voorkomen dat je na acht weken niks doen, dan toch echt aan de bak moet voor je 
tentamens. Dat betekent ’s ochtends negen uur in de universiteitsbibliotheek en ’s avonds om elf uur 
weer naar huis. Het zijn dagen dat je denkt “had ik maar wat meer colleges bijgewoond”. Het is niet 
anders, wen er maar aan. Er moet natuurlijk ook gegeten worden om dat masterbrain werkend te 
houden. In elk klein dorp zit een op zijn minst een klein restaurant. Het kleine dorp dat de Radboud 

Universiteit heet, heeft best wel een �inke. De Refter is het ‘vijf sterrenrestaurant van de uni’ en 
daarom ook elke avond van de tentamenweken bommetje vol. Met dagelijks drie overheerlijke menu’s 

is er voor ieder wat wils. Zo krijg je de broodnodige vitamientjes en koolhydraten ook zonder de 
kooktalenten van je paps of mams binnen. Laat ze dat maar alvast weten, weer een zorg minder!

 
TIP! Op maandag serveren ze geen vlees. Dat is een beetje controversieel. Doe daarmee wat je wilt.
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JILL EVERS

TEKST IREEN VAN DER HORST & TIM VAN DER KALLEN
BEELD FLORIAN DUCLOS

FOTO’S MING EBBINKHUIJSEN

Jill heeft al sinds haar eigen introductie 
en haar ‘ultiem toffe’ eerste jaar, het ver-
langen om een bestuursfunctie te vervul-
len. Met haar ervaring in de weekend- en 
reiscommissie en haar intro-ouderschap 
was solliciteren een logische keuze. Deze 
dame zet zich maar al te graag in voor 
Mycelium en haar studie. Een rol als 
voorzitter past daarom als een potje bij 
haar dekseltje. Toch mogen stappen, dan-
sjes en drankjes niet ontbreken aan haar 
volle rijtje van activiteiten het komende 
jaar. Jill is sportief en op haar best in 
een lekker zonnetje met een muziekje op 
de achtergrond. De Myka zal dit jaar on-
getwijfeld gevuld worden met de lekker-
ste muziekjes. ‘DJ’ Jill hoopt een jaar in 
te gaan waar na afloop met gepaste trots 
op alle activiteiten kan worden terug-
gekeken. Met Jill’s motto gaat dit zeker 
lukken: 

“If you can’t do great things, do small 
things in a great way”.

EVEN VOORSTELLEN...
Na een periode vol spanning is het nieuwe kandidaatsbestuur eindelijk volledig onthuld! 
Mycelium presenteert met gepaste trots het ‘29e kandidaat-bestuur der studievereniging 

Mycelium’. Freem stelt traditiegetrouw de nieuwe bestuursleden aan je voor. 

LEEFTIJD 19
JAAR 3
FUNCTIE VOORZITTER
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Mycelium Inside
NOORTJE VAN ZIJL

Noortje zal helemaal fit aan haar 
bestuursjaar beginnen, want ze is hart-
stikke sportief. Ze houdt namelijk van 
zwemmen en hockeyen. Toch mag uitsla-
pen ook niet ontbreken in haar schema. 
Ze vindt Mycelium ontzettend leuk en 
haar commissietaken in de FeBocommis-
sie bevielen meer dan goed. Het bestuur 
is voor Noortje een mooie kans om meer 
voor Mycelium te doen. Hoe het jaar 
eruit gaat zien, kan ze nog niet voor-
spellen. Toch weet ze zeker dat ze er heel 
veel zin in heeft en open staat voor alles 
wat haar kant op gaat komen. Met deze 
instelling zal ze de taak van penning-
meester op zich nemen. Verder heeft ze 
nog één belangrijke taak. ‘Voor een koffie 
en een goed gesprek’ gaat ze toch echt 
veranderen in ‘Voor thee en een goed 
gesprek’. Koffie drinken is namelijk niet 
aan haar besteed. Leer die nieuwe tekst 
dus maar vast uit je hoofd met Noortje 
in het bestuur! En wat je volgens Noortje 
nog meer kunt leren? Escaleren!

LEEFTIJD 19
JAAR 2
FUNCTIE PENNINGMEESTER 

SOPHIE HAGENBEEK

Sophie heeft het bijzondere talent om 
op ieder moment van de dag in slaap te 
kunnen vallen; voor de kroeg, in de kro-
eg en ook weleens ín de collegezaal. Ze 
zal dit talent zo min mogelijk proberen 
te benutten komend jaar. Het komt dus 
goed uit dat haar liefde voor Mycelium 
minstens zo groot is als dat voor een 
power nap. Daarnaast gebruikt ze maar 
al te graag haar studenten-ov voor spon-
tane stedentripjes. Sophie kan onze My-
celiumleden dus maar al te goed onder-
steunen tijdens alle trips en uitstapjes. 
Mycelium en de leden betekenen heel 
veel voor Sophie. Mycelium is er na-
melijk voor iedereen en iedereen wordt 
geaccepteerd. Door dit open karakter is 
ze bijna dagelijks te vinden in de Myka 
en op iedere activiteit. Vooral daarom 
wilde ze meer doen en organiseren voor 
de vereniging. Komend jaar zal Sophie 
de plekken in de Myka ook zeker warm-

houden als secretaris. Sophie is helemaal 
klaar voor de drukte, leermomenten, 
slapeloze stressvolle nachten en vooral 
voor het plezier! Ze vindt haar mede-
bestuur hilarisch, dus dat moet helemaal 
lukken. Tot slot is ze wel een beetje bang 
voor een blubberbuikje; beter bekend als 
de bestuurskilo’s. Oh ja, ze is 80% van de 
tijd sarcastisch, dus neem alles met een 
korreltje zout!

LEEFTIJD 20
JAAR 3
FUNCTIE SECRETARIS
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Mycelium Inside

TENG DERKS

LEEFTIJD 20
JAAR 3
FUNCTIE COÖRDINATOR  
INFORMELE ACTIVITEITEN 

De “CIA” van Mycelium klinkt natuurlijk 
al stukken cooler dan “Coördinator infor-
mele activiteiten”. Informele activiteiten 
passen Teng als gegoten met een hobby 
die hij zelf omschrijft als: “Cracking open 
a cold one with the boys”. Hij verwacht 
een druk jaar met alle feestjes en soon-
to-be onvergetelijke activiteiten. Als lid 
van de introductiecommissie neemt hij 
dit jaar al een bak aan ervaring mee voor 
het begeleiden van diezelfde commissie 
het volgende jaar. Het woord ‘zwaar’ laat 
hij ook nog even vallen. Toch heeft hij er 
intens veel zin in. Dit bestuursjaar wordt 
met Tengs voetbalhobby een mix van 
sportiviteit én festiviteit. De leden gaan 
daar natuurlijk de vruchten van plukken, 
maar hij zelf verwacht ook voor zichzelf 
een leuke en leerzame periode. En als de 
coördinator van informele activiteiten dat 
nu al voorneemt, is het afsluiten in de 
Malle Babbe vanaf nu dan ook écht offi-
cieel Mycelium-beleid. Een regel waar de 
gehele Freem-redactie nu al voor de volle 
honderd procent achter staat! 

MAX NIJHOF

Max begint volgend jaar aan zijn vierde 
bachelor jaar. Hij heeft dit jaar genoeg 
tijd om zijn bijdrage te leveren aan de 
naar eigen zeggen “bijzondere en actie-
ve vereniging die Mycelium is”.  (lekker 
formeel verwoord, Max!) Max is met zijn 
ervaring in zowel de eet-, congres- als 
weekendcommissie natuurlijk een kan-
didaat om van te dromen. Deze jongen 
kijkt graag series of kookt met vrienden 
onder het genot van speciaalbier. Max 
zal dan ook geen moeite hebben om het 
voortouw te nemen in het drinken van 
de nodige alcoholische versnaperingen. 
Dat ‘formeel coördineren’ komt dus wel 
goed. Verder hoopt hij dat de nieuwe 
leden van het komend academisch jaar 
Mycelium net zo leuk gaan vinden als 
hijzelf de afgelopen tijd. Dat moet wel 
lukken met de gave excursies die Max zal 
gaan verzorgen.

“Alles komt goed, en anders niet.”

LEEFTIJD 21
JAAR 4
FUNCTIE COÖRDINATOR  
FORMELE ACTIVITEITEN 
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VRAAG
VAN VANDAAG

TEKST LEANNE DUIVEN & ELZE ROES
BEELD EVIE AERTS

Welke wetenschappelijke ontdekking zou jij graag willen doen?

Remco Schlief

‘Ik hoop dat de Communicatieweten-
schap meer onderzoek gaat doen 
naar waarom we met z’n allen 
Netflix verslaafd zijn. Daarnaast ben 
ik ook wel benieuwd waarom we in 
godsnaam mensen zoals de Kar-
dashians beroemd maken.‘

Ex-derdejaars

Bas Buiting

Ex-pre-master

Zowie Dirks

‘Ik zou graag onderzoek willen doen 
naar culturele stereotypering in series 
en films. Hierbij zou ik het verschil 
willen ontdekken tussen werelddelen. 
Ik ben wel benieuwd hoe verschillende 
culturen zichzelf en andere culturen 
afbeelden in films en series.‘

Ex-eerstejaars

Puck van Overvest

‘Ik zou onderzoek willen doen naar 
sluikreclame in series. Ik zou dan kijken 
naar de attitude van de kijker. Ik ben 
benieuwd of de attitude in verband te 
brengen valt met het opbouwen van 
een band met de personen in de serie, 
omdat je uren naar ze kijkt en ze waar-
schijnlijk ook leuker gaat vinden..‘

Ex-tweedejaars

Anne Vlaanderen

‘Er ligt tegenwoordig zoveel nadruk op 
de negatieve effecten van verschillende 
mediakanalen, dat ik graag alle posi-
tieve kanten en mooie mogelijkheden 
wil onderzoeken die media ons kunnen 
bieden om ons leven aangenamer, 
mooier en positiever te maken.‘

Ex-derdejaars

Charlotte Beniers

‘In de wetenschap zou ik graag willen 
ontdekken wat tot nu toe nog niet 
ontdekt is, om zo mijn eigen en ander-
mans horizon te kunnen verbreden.‘ Ex-eerstejaars

‘Wat mij interesseert is onderzoek naar 
de invloed die vlogs kunnen hebben op 
kinderen. In de communicatieweten-
schap is al veel onderzoek gedaan naar 
het effect van televisie en films op kin-
deren, maar vloggen is nog zo nieuw 
dat er weinig over bekend is.‘

‘Ik zou de koppeling willen maken 
tussen mijn vorige opleiding Com-
municatie & Multimediadesign en de 
opleiding Communicatiewetenschap. 
Gedurende mijn vorige opleiding heb 
ik geleerd hoe ik een diversiteit aan 
media moet vormgeven, van printwerk 
en websites, tot interactieve instal-
laties. Ik zou graag mijn kennis over 
mediavormgeving, strategie- en con-
ceptontwikkeling uitbreiden en extra 
lading te geven, zodat in de toekomst 
deze kennis op een wetenschappelijke 
wijze kan versterken.‘

Charlotte Seinen

Ex-eerstejaars
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WALL OF FREEM: INTRO 2016

Op het moment dat deze Freem uitkomt, is de introductie van start 

gegaan. Er staat je een geweldige week te wachten vol vette activi-

teiten, ervaringen en nieuwe mensen. Benieuwd hoe de introductie 

er vorig jaar aan toe ging en wat voor toffe dingen jou allemaal te 

wachten staan? In deze Wall of Freem een kleine flashback naar de 

introductie van vorig jaar.
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Nu het nieuwe collegejaar begint, is het weer tijd om eventueel een 
commissie te kiezen. Naast je studie kun je qua tijd prima deelnemen 
in een van de vele commissies die Mycelium kent; de ideale manier 

om snel mensen te leren kennen en om je steentje bij te dragen aan de 
vereniging. Wij pakken deze kans om je voor te stellen aan de leukste 

‘commissie’ die Mycelium rijk is: de Freem-redactie.

TEKST LIESE VAN HEUMEN & IREEN VAN DEN HORST
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

REPORTAGE BIJ
DE FREEM
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Lekker op je fietsje naar de universiteit. 
Op naar de vergadering van de Freem-
redactie. De redactie bestaat uit allemaal 
Communicatiewetenschap-studenten. 
Het is een gezellig weerzien. Van vragen 
als ‘Hoe gaat het met jouw vakken?’ tot 
‘Heb je al een vakantie geboekt?’. De 
Freem-leden hebben altijd wat te bespre-
ken. Een warm welkom dus! Wij keken 
mee tijdens de vergaderingen, het harde 
werk van zowel tekst- als beeldredactie 
en natuurlijk alle gezellige activiteiten die 
de Freem-redactie onderneemt.

Laten we de Freem even introduceren. 
Ten eerste is de Freem het blad dat je nu 
in je handen hebt. Freem is het tijdschrift 
voor en door studenten Communica-
tiewetenschap in Nijmegen. Met een 
redactie van ongeveer 15 studenten, 5 
uitgaven per jaar, een fysieke oplage van 
500 exemplaren en een digitale oplage is 
de Freem hét leukste tijdschrift van jouw 
studententijd! De redactie is verdeeld in 
een hoofdredacteur of -redactrice, een 
tekstredactie, een beeldredactie en tot 
slot de eindredactie. Dit houdt in dat er 
de mogelijkheid is om je bezig te houden 
met het schrijven van stukken, het vorm-
geven van het blad en met het contro-
leren van spellingen en formuleringen. 

De artikelen die we voor Freem schrij-
ven variëren van serieuze reportages bij 
grote bedrijven tot persoonlijke columns 
en van interviews met interessante (en 
meestal beroemde!) mensen tot de 
zogenaamde storing, waarin het media-
landschap eens goed op de hak wordt 
genomen. Zo zijn we afgelopen jaar 
langs geweest bij onder andere Bol.com 

en de NOS. Ook spraken we cabaretier 
Sjaak Bral en RTL-presentatrice Meike de 
Jong.

Laten we het volgende voorop stellen: bij 
Freem leer je enorm veel. Niet alleen leer 
je met deadlines werken, maar je leert 
ook om samen met iemand anders aan 
een stuk werken. Daarnaast leer je crea-
tief denken; er moeten immers 30 pagi-
na’s gevuld worden met leuke, interes-
sante en bijzondere artikelen zonder in 
de herhaling te vallen. Om nog maar niet 
te spreken over het verzinnen van een 
veelzijdig (communicatiewetenschappe-
lijk) thema. Je maakt mee hoe het is om 
een tijdschrift te maken: van brainstorm-
sessie tot het fysieke exemplaar dat je 
uiteindelijk vasthoudt. Je zult merken dat 
er veel uitdagingen zijn in dit proces. Zo 
regel je een reportage bij de NOS niet 
zomaar en heeft een drukbezet persoon 
als Meike de Jong beperkt de tijd. Een 
jaar bij de Freem is een ervaring! Een 
ervaring die goed staat op je CV!

Naast hard werken is het bij Freem 
vooral heel gezellig. Je komt terecht in 
een groep van 15 studenten met daarin 
zeker nieuwe gezichten. Het is dus ook 
een ideale manier om andere studenten 
te leren kennen. Op vergaderingen wordt 
er naast het brainstormen natuurlijk ook 
bijgepraat. Daarnaast wordt elke editie 
gevierd met een bekend Freem-etentje. 
Uiteindelijk genieten alle leden op de 
afsluitende BBQ van een heerlijk stukje 
vlees. Alleen voor al die gezelligheid wil 
je deel uit maken van de redactie. Lijkt je 
dit nu wat? Bekijk dan de vacature op de 
volgende pagina.
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De Freem is op zoek naar nieuwe redactieleden! 
Vind jij schrijven of vormgeven en photoshop-
pen leuk, dan ben je bij de Freem aan het juiste 
adres! Je zult terechtkomen in een bruisend team 
waarin je verantwoordelijkheid en ruimte voor je 
creativiteit krijgt. Kom naar de commissiemarkt 
en schrijf je in voor tekst- of beeldredactie, en wie 
weet zien we je volgend jaar wel in de redactie!

Wil je echt weten hoe het is om deel uit te maken 
van de Freem-redactie? Lees dan de persoonlijke 
ervaringen van je voorgangers. 

Ireen - Tekstredactielid

‘Van tevoren had ik niet verwacht om zoveel te leren 
bij de Freem. Toch ben ik echt veel te weten geko-
men. Samenwerken met andere redactieleden om 
een interessant stuk te schrijven, maar ook dealen 
met de deadlines en verantwoordelijkheden. Je 
mag meteen aan de slag bij de Freem en krijgt veel 
vrijheid om bijvoorbeeld een reportage zelf in te vul-
len. Dit is moeilijk, omdat je op je eigen creativiteit 
wordt aangewezen. Toch is dit ook erg leuk, omdat 
je hierdoor helemaal zelf een stuk kunt bedenken 
én schrijven. Bovendien krijg je natuurlijk hulp van 
andere redactieleden. Het leuke aan Freem is dat 
het leerzaam, maar ook super leuk is. Mijn persoon-
lijke hoogtepunten waren de interviews, omdat je 
dan mensen met een indrukwekkende carrière alles 
kan vragen wat je zelf ook echt interessant vindt. 
Zo interviewde ik Meike de Jong en haar baan lijkt 
me fantastisch. Dat soort kansen krijg je dus bij de 
Freem!’ 

Daniel - Beeldredactielid

‘Naast teksten schrijven, moet de Freem natuurlijk 
ook opgemaakt worden. Voordat ik aan de Freem 
begon, was alles wat ik wist van digitale vormge-
ving gelimiteerd aan Word en de scanner. Na 4 jaar 
bij de Freem (ik weet het; dat is absurd lang…) zijn 
mijn skills echter gigantisch gegroeid en kan ik mijn 
creativiteit op de best mogelijke manier tot leven 
brengen! Tijdens het vormgeven van de Freem 
ben je in constant overleg met de schrijvers van de 
artikelen die je leven inblaast en probeer je samen 
met de rest van de beeldredactie een zo’n cohesief 
mogelijk eindresultaat op tafel te leggen. Dit zorgt 
voor veel gezellige gesprekken! Daarnaast zijn er 
genoeg etentjes die altijd veel leven in de brouwerij 
brengen. Al met al, genoeg reden om je aan te mel-
den bij de Freem!’

Florian - Hoofdredacteur

‘Na twee jaar bij de beeldredactie te hebben ge-
zeten, besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe 
uitdaging. Ik begaf mezelf in de onbekende wereld 
van hoofdredactie. Als beeldredacteur had ik de 
afgelopen jaren voornamelijk veel ervaring op-
gebouwd met vormgeving met hier een daar een 
kleine schrijfopdracht. De functie van hoofdredacteur 
was voor mij dan ook heel nieuw en gaf een hoop 
uitdagingen. Het afgelopen jaar moest ik zorgen dat 
alles in goede banen werd geleid. Ik moest ervoor 
zorgen dat er realistische deadlines werden gesteld, 
dat het contact met externen behouden bleef, dat de 
tekst- en beeldredactie op de hoogte was van hun 
verantwoordelijkheden en dat alles op tijd binnen 
was om uiteindelijk naar de drukker te kunnen! Een 
hele klus, maar ook zeker heel leuk en leerzaam. In 
het afgelopen jaar heb ik geleerd hoe het voelt om 
verantwoordelijk te zijn voor een creatieve maar 
ook hele gezellige redactie, hoe het is om een hoop 
balletjes tegelijk in de lucht te houden en om te gaan 
met deadlines en de nodige stress die daaraan ge-
paard gaat. Gelukkig is Freem een medium waar te 
leren valt. De nodige fouten worden gemaakt, maar 
op die manier leer je ook hoe je met die fouten moet 
omgaan en hoe je ze oplost; en dat is zeker iets wat 
later in je leven nog van pas komt!’

Elze - Aankomend hoofdredactrice

‘Na twee jaar actief te zijn geweest als tekst- en 
eindredactrice van de Freem, word ik volgend jaar 
de nieuwe hoofdredactrice! De studie gaat me vanaf 
het begin al goed af en daarom ben ik altijd op 
zoek geweest naar nieuwe uitdagingen daarnaast. 
Schrijven is een grote hobby van me, dus ik heb 
er destijds voor gekozen om te solliciteren voor de 
tekstredactie van Freem. In de afgelopen jaren heb 
ik enorm veel geleerd, leuke mederedactieleden 
leren kennen en met inspirerende personen ge-
praat (bijvoorbeeld bij de NOS of 3 Op Reis). Toen 
de huidige hoofdredacteur Florian de vacature voor 
hoofdredacteur op Facebook zette, werd ik meteen 
enthousiast. Ik wilde sowieso nog geen afscheid 
nemen van de Freem, dus wat was er nou leuker dan 
deze nieuwe uitdaging? Tijdens de sollicitatieperio-
de zat ik zelf nog voor mijn minor in Porto, dus dit 
proces ging via Skype. Tijdens de laatste barbecue 
van het studiejaar in juli werd bekend dat ik officieel 
de nieuwe hoofdredactrice ben. Ik kijk enorm uit om 
volgend jaar een stapel prachtige Freems te maken 
met een nieuwe, enthousiaste redactie. Ben jij er 
volgend jaar ook bij?’

VACATURE
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De bucketlist is dé lijst met dingen en doelen die je ooit in leven nog wil 
doen en bereiken. Van een universitair docent met een passie voor de we-
tenschap kunnen we dan ook niet anders verwachten dan haar bucketlist 
zeker wel wat wetenschapgerelateerde dingen bevat. Wij vroegen niemand 
minder dan Merel van Ommen naar haar wetenschappelijke bucketlist! 

TEKST LEANNE DUIVEN & KELLY VERBUNT
BEELD FLORIAN DUCLOS

TO DOCENTEN

Merel van Ommen

Bucketlist:

zelf zou doen in de gedramatiseerde situ-
aties. Die morele onzekerheid wordt dan 
een krachtig instrument: een heel mooie 
kans om na te denken over wat nu écht 
belangrijk voor je is.  

Op je bucketlist staat dat je hoopt dat de 
onderzoeksresultaten uit de onderzoeks-
groep Media & Morality de wereld ho-
pelijk een beetje mooier maken. Mist de 
huidige maatschappij de openheid om 
over moeilijke onderwerpen te praten?

Er zijn natuurlijk nog best wel wat ta-
boes, zoals pedofilie, zelfmoord of de 
invloed van groepsdruk. En als we het 
over moeilijke onderwerpen hebben, dan 
praten we daar het liefste over in klein 
gezelschap: met onze naasten of soms 
met een psycholoog. Een goed televi-
sieverhaal dramatiseert diepgewortelde 
menselijke problemen, en helpt je juist 
uit te zoomen. Dan zie je welke angsten 
en dilemma’s wij als mensen in een 
cultuur met elkaar delen. De concrete 
situaties waarin Tony Soprano of Blair 
Waldorf belanden staan op het eerste 
gezicht misschien ver van ons af, maar 
we kunnen ze wél allemaal begrijpen of 
ze ons op z’n minst voorstellen. Drama 
helpt ons voorbij onszelf te kijken. Een 
gewelddadige kijker kan meeleven met 
een personage dat slachtoffer is. Iemand 
die gepest wordt kan eventjes in de bele-
vingswereld van de pester en zijn of haar 
eigen onzekerheden kruipen. En dat kan 
allemaal natuurlijk weer aanleiding zijn 
voor een goed gesprek! 

Waarom heb je na je studie besloten om 
door te blijven studeren en te beginnen 
aan je proefschrift? 

Tijdens mijn studie Communicatie-
wetenschap droomde ik van een promo-
tie, maar dacht ik dat veel te ingewikkeld 
was voor mij. Daarna ging ik in Antwer-
pen studeren, en daar dacht ik ineens: 
ik word schrijver. Maar toen belde Addy 
Weijers. Hij zocht een docent voor Leer-
project 2. We hadden er zoveel lol in 
om samen met studenten steeds weer 
nieuwe onderzoeksprojecten te starten 
die allemaal draaien rond de vraag: hoe 
komen kijkers tot een moreel oordeel als 
het verhaal zelf het ze niet aandraagt? 
Voor ik het wist lag daar ineens een idee 
voor een proefschrift én de eerste weten-
schappelijke publicatie. Life is what hap-
pens to you, while you’re busy making 
other plans.

Je proefschrift gaat over morele ambiva-
lentie.  Wat vind je zo interessant aan dit 
onderwerp?
Ik vind de tijd waarin wij leven heel erg 
interessant. Er zijn er geen eenduidige 
morele kaders meer (zoals bijv. de tien 
geboden) die voorschrijven hoe we ons 
leven moeten leiden. Dat maakt het leven 
en het mens-zijn soms knap ingewikkeld. 
De nieuwe (moreel ambivalente) dra-
maseries reflecteren de worsteling met 
die morele onzekerheid. Die verhalen 
zijn herkenbaar of begrijpelijk, ze bieden 
troost. Ze bieden ons als kijker echter ook 
veel ruimte om na te denken over wat je 

Waarom vind je de televisie zo’n grote 
inspiratiebron? Kun je hier misschien een 
voorbeeld geven?

Ik kijk werkelijk alles: van Say yes to the 
dress en Adam zkt. Eva tot VPRO-docu-
mentaires als De kinderen van Juf Kiet. 
Ik kan het niet helpen, maar meestal 
analyseer ik die programma’s tot het bot: 
waar gaat dit programma wérkelijk over? 
Welke onderliggende boodschap schuilt 
er achter het verhaal? Veel mensen bewe-
ren dat televisie nep is, maar ik vind dat 
televisie juist over het échte leven gaat. 
Televisie vertelt ons voortdurend wat het 
betekent om mens te zijn. Personages 
zijn als mensen van vlees en bloed: ze 
hebben doelen, talenten en zwakheden, 
ze komen voortdurend obstakels tegen. 
En in de wijze waarop ze met die obsta-
kels omgaan geeft ons als kijker inzicht in 
uit welk hout ze zijn gesneden. Net zoals 
we onszelf steeds beter leren kennen 
gedurende het leven voortkabbelt.   

En als laatste, wat wilt u als docent en 
promovenda meegeven aan de studen-
ten van Communicatiewetenschap?  

Als je cultuur kunt analyseren, heb je de 
sleutel tot geestelijke vrijheid in handen. 
Want dan kun je, los van wat de cultuur 
waarin je leeft je ogenschijnlijk voor- 
schrijft, keuzes maken die écht goed bij 
je passen.

Mijn proefschrift over morele eva-
luatie van moreel ambivalent drama 

afronden!
Dat de wetenschappelijke inzichten uit 

het proefschrift en van de onder-
zoeksgroep Media & Morality de 
wereld uiteindelijk een beetje mooier 

kunnen maken. 
De wereld overtuigen van het feit dat 

film en televisie niet ‘oppervlakkig en 

nep’ is, maar een onuitputtelijk bron 

van (wetenschappelijke) inspiratie en 

een geweldige spiegel voor het échte 

leven.

Een communicatiewetenschappelijke 

theorie ontwikkelen.

-

-

-

-

FOTO DUNCAN DE FEY
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THE 
(C) WAY UP

Toen Daphne van den Bogaard (29) in 
2010 afstudeerde, zat er weinig beweging 
in de arbeidsmarkt op communicatiege-
bied. Door het gebrek aan vacatures voor 
starters besloot Daphne nog even bij de 
Radboud Universiteit te blijven, maar 
nu met baan als onderzoeksmedewerker 
en docent-assistent. Hier nam ze deel in 
korte projecten waar ze haar onderzoeks-
vaardigheden in praktijk kon brengen. In 
2011 is ze aan de slag gegaan als trainee 
bij UBACHS/Full Contact, waar ze haar 
eerste echt werkervaring heeft op kunnen 
doen bij de communicatie voor het leef-
baarheidsproject ‘De Beestenbende’. 

Na de traineeship is Daphne doorge-
stroomd als communicatiemedewerker 
bij de gemeente Overbetuwe: een baan 
met veel afwisseling, projecten die ze 
interessant vond en een gezellig team. 
de gemeente werkte met tijdelijke con-
tracten, waardoor ze op zoek ging naar 
een vaste baan. Zo is ze vervolgens te-
rechtgekomen bij netbeheerder Alliander 
als arbeidsmarktcommunicatieadviseur. 
Helaas voor Daphne paste de organisatie 
en haar werkzaamheden niet helemaal 
bij wat ze wilde. “Ik ben nooit op zoek 
geweest naar een ‘ideale baan’, maar 
ik wilde wel een baan die goed bij mijn 
karakter, kwaliteiten en wensen aansluit.” 
vertelt ze hierover, en zo vervolgde ze 
haar zoektocht. 

Anno 2017 werkt ze in Ziekenhuis Gelder-
se Vallei als communicatieadviseur, waar 
ze na haar vertrek bij Alliander terecht 
gekomen is. De focus ligt hier op digitale 
communicatie. Ze werkt hier aan de rea-
lisatie van de nieuwe corporate website 
en intranet. Een diverse functie waarin 
de werkzaamheden variëren van samen-
werken met ict’ers tot communicatiead-
vies geeft aan interne collega’s. Ook aan 
uitdaging heeft Daphne geen tekort; er 
moet straks een website gelanceerd wor-
den waar de organisatie nog jaren mee 
vooruit kan. Naast haar werk in Zieken-
huis Gelderse Vallei werkt Daphne ook 
op de Hogeschool Arnhem Nijmegen als 
afstudeercoach/begeleider. Een leuke en 
interessante baan, met een hoop voldoe-
ning, wanneer de door haar begeleidde 
studenten een mooi cijfer krijgen.

TEKST LIESE VAN HEUMEN 
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Daphne geeft aan dat ze de opgedane 
kennis van haar studie Communicatie-
wetenschap weinig toepast in haar hui-
dige baan. Jammer, vindt ze, aangezien 
ze in die vier jaar tijd een hoop geleerd 
heeft over media en de beïnvloeding 
hiervan. Ook de kwantitatieve onder-
zoeksmethoden die ze heeft geleerd past 
ze weinig toe in haar werk. Wel doet ze 
veel kwalitatieve interviews met mensen 
om de juiste informatie te weten te ko-
men. Ondanks dat Daphne het contrast 
tussen wetenschap en praktijk soms nog 
wel erg groot vindt, merkt ze wel dat de 
denkwijze die je als communicatieweten-
schapper heel waardevol kan zijn voor 
organisaties. 

Daphne hoopt zich in de toekomst verder 
te blijven ontwikkelen als communicatie-
adviseur en wetenschapper. Het werken 
bij verschillende organisaties heeft haar 
ondanks het steeds opnieuw moeten 
aarden wel inzicht kunnen bieden in or-
ganisatiestructuren en culturen. Wanneer 
we Daphne vragen of er een ‘droom’ 
te verwezenlijken is antwoord ze: “Een 
droom, of droombaan, heb ik niet, mo-
gelijk doordat ik veel interessant en leuk 
vind. Ik sta open voor nieuwe uitdagin-
gen en merk vanzelf wat er op mijn pad 
komt.” Daphne adviseert studenten van 
Communicatiewetenschap dan ook om 
altijd nieuwsgierig te blijven, veel uit te 
proberen om erachter te komen wat je 
leuk vindt en waar je kwaliteiten liggen 
en vooral doen waar je gelukkig van 
wordt. 

“Blijf nieuwsgierig, probeer veel om erachter te komen wat 
je leuk vindt en doe vooral waar je gelukkig van wordt!” 

Als student is het leven lekker overzichtelijk: al dan niet naar college gaan, studeren, 
een beetje sporten, slapen en natuurlijk met vrienden wat drinken. Er komt echter 

een tijd dat je een prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling student 
af bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een uniek en inspirerend 
kijkje in het leven na Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat 

je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.

NAAM
Daphne van den Bogaard

FUNCTIE 
Communicatieadviseur bij Ziekenhuis Gelderse 

Vallei 

AFGESTUDEERD IN
2010
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ST RING
COLUMN

TEKST LEANNE DUIVEN
BEELD FLORIAN DUCLOS

261.000 mensen studeren in Nederland aan de universi-
teit. Ongeveer 20.000 hiervan studeren hier in Nij- 
megen aan de Radboud Universiteit. De universitaire 
student wordt gezien als de crème de la crème van de 
samenleving, de slimmeriken, de hoop voor de toe-
komst. Wij zijn slimste 10% van Nederland en met onze 
kennis wordt de wereld beter. Echter, nu de economie 
aantrekt komen er steeds meer reacties vanuit de po-
litiek en economie dat er te weinig vakmensen zijn. 
Heel leuk die kennis, maar als niemand meer een vloer 
kan leggen, kunnen we niks. Er moet eens een einde 
komen aan het beeld dat wij universiteitsstudenten de 
beste zijn van de samenleving!

In de afgelopen halve eeuw is Nederland zich 
gaan richten op het worden van een kennis-
economie. De instelling van de overheid was 
dat hoe meer kennis je bezat, hoe beter je land 
en daarmee de samenleving kon functione-
ren. De regering heeft daarom de wetenschap 
volop aandacht gegeven en tot de dag van 
vandaag kunnen wij studeren door middel van 
subsidies die de overheid verleent. Alles in de 
hoop dat met de kennis die je vergaat op de 
universiteit je uiteindelijk wat terug kan doen 
voor de maatschappij. Dit heeft zeker de no-
dige voordelen met zich meegebracht. We zijn 
een ontwikkeld land en hebben zelfs één van 
de beste infrastructuren in Europa. De over-
heid heeft de instelling dat hoe meer mensen 
een universitaire studie doen, hoe beter het is.  
 
Is dat wel zo? Naar mijn idee niet. Het idee dat 
universiteit ‘het beste is’ zal wat mij betreft 
toch echt een keertje moeten verdwijnen. Er 
heerst in Nederland een soort vibe dat je pas 
echt slim bent en wat kunt als je op de uni-
versiteit zit. Dit terwijl een groot deel van de 

studies niet eens op wetenschappelijk niveau 
beschikbaar is. Neem bijvoorbeeld de studie 
verloskunde. Op het WO is er niks soortgelijks, 
maar er zijn toch echt mensen in de maat-
schappij nodig die kinderen op de wereld kun-
nen zetten.  
 
Zijn wij als universitaire studentjes nu echt 
beter dan hbo’ers en mbo’ers? Oké, kleine side 
note, in zekere zin wel, want wij kunnen met 
onze hersens sneller 700 bladzijden aan droge 
theorie in onze hersenen stampen. Maar dat 
het hbo nu daadwerkelijk makkelijker is dan 
een universitaire studie, vind ik niet. Of je nu 
WO, hbo of mbo doet, je bezit allemaal je ei-
gen kwaliteiten. Laat een universiteitsstudent 
maar eens een straat leggen en kijk eens hoe 
ver die daar mee komt.  
 
Het grote heikelpunt waardoor het ongelijke 
gevoel in de samenleving ontstaat is naar mijn 
idee doordat mensen elkaar niet accepteren. 
Zolang men elkaar niet accepteert zal je ook 
nooit de kwaliteiten zien van de ander. Hoe 
leuk het ook is dat de overheid zich vooral 
focust op de universitaire studenten, laat je 
hbo’ers en mbo’ers er niet minderwaardig 
door voelen. Wij zouden ons werk op de 
universiteit niet kunnen doen als de stra-
tenmakers de weg naar de universiteit niet 
hadden gelegd. We hebben elkaar nodig in 
deze samenleving. Mijn tip voor de overheid: 
waarborg de kenniseconomie, maar waarborg 
ook degenen die deze kennis praktisch kunnen 
toepassen. Samen kunnen we de maatschappij 
draaiende houden. 
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OLC 
UPDATE

Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort ook wel de OLC CW 
genoemd. Wij zijn de stem van de studenten binnen de opleiding Communicatiewetenschap, 
die verbeteringen in het onderwijs kunnen bewerkstelligen. In dit stuk lees je de nieuwste 

updates over waar wij ons mee bezig houden.

TEKST DE OPLEIDINGSCOMMISSIE CW 
BEELD EVIE AERTS

Het zit er alweer op voor de leden van de opleidingscommissie 2016-2017! 
We hebben ons dit jaar met veel plezier ingezet voor de Nijmeegse CW’ers 
en hebben daar zelf ook veel van geleerd. Vergaderingen die bol stonden van 
de cursusevaluaties, geheime vergaderingen over het nieuwe gebouw van 
de Faculteit voor Sociale Wetenschappen, maar ook gezellige borrels met 
docenten stonden het afgelopen jaar op het programma. Naast de gezellig-
heid tijdens borrels is er dus ook flink wat vergaderd het afgelopen jaar. In die 
vergaderingen gingen we af en toe een discussie aan met docenten, maar het 
allerbelangrijkste: er werd naar ons, de studenten, geluisterd. 

We hebben ons het afgelopen jaar voor verschillende belangrijke dingen inge-
zet. Zo zetten we onder andere ons eigen mini-onderzoek uit naar de mening 
van CW-studenten over het aanbod van Engelstalige cursussen en zorgden 
we ervoor dat jullie klachten en opmerkingen bij de juiste docenten terecht 
kwamen. Ook zorgden we er samen met de Facultaire Studentenraad (FSR) en 
de OLC’s van de andere opleidingen van onze faculteit voor dat er duidelijkere 
richtlijnen over oefententamens in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
werden opgenomen. Docenten moéten vanaf komend collegejaar daarom 
oefenvragen verstrekken die qua niveau gelijk zijn als het tentamen. 

Het afgelopen jaar hebben we ons dus voor van alles en nog wat ingezet, 
maar er is nog genoeg te doen voor de nieuwe leden van de OLC. Om ervoor 
te zorgen dat we komend jaar weer goed vertegenwoordigd worden, hebben 
we een aantal ijzersterke opvolgers uitgekozen. Komend jaar zullen Dana 
Meevis, Elze Roes, Neeltje Rijpkema, Nico de Kimpe, Romy de Kinkelder en 
Bas Buiting jullie gaan vertegenwoordigen in de opleidingscommissie. Zij 
zullen verder gaan waar wij gebleven zijn als het gaat om het aanbod aan 
Engelstalige cursussen en het beschikbaar stellen van oefententamens, maar 
zullen zeker ook nieuwe onderwerpen aandragen en hun kritische blik over 
de cursusevaluaties laten gaan. We weten zeker dat dit helemaal goed gaat 
komen met deze zes en wensen ze veel succes en plezier tijdens hun mede-
zeggenschapsjaar!

Op de hoogte blijven van de activiteiten van de splinternieuwe OLC? Like dan 
Opleidingscommissie Communicatiewetenschap op Facebook. Daarnaast kun 
je hen voor vragen, klachten en opmerkingen bereiken door een mailtje te 
sturen naar olc.cw@student.ru.nl.
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Tijdens mijn eerste week als student 
Communicatiewetenschap kreeg ik bij 
het vak communicatiewetenschappelijke 
vaardigheden al een beetje mee wat dat 
wetenschappelijke aspect nu inhield. 
Onderzoek doen, “meten is weten” (mijn 
moeder, 2017). In het eerste college was 
een van de eerste dingen die we leerden 
het doel van de wetenschap. ‘Kennis 
leveren die het mogelijk maakt om de 
wereld om ons heen te beheersen of in 
ieder geval te voorspellen.’ Dat, en dat de 
taak van wetenschappers is om kennis te 
leveren en kennis ter discussie te stellen, 
om zo te kijken of bepaalde theorieën 
niet achterhaald zijn (mijn aantekenin-
gen, 2014). 

Na het schrijven van mijn eerste lite-
ratuuroverzicht ontdekte ik dat ik later 
geen wetenschapper wilde worden. Dat 
betekende niet dat ik alle theorieën en 
onderzoeken niet interessant vond. In 
de bijbel van CW, Baran & Davis (1995) 

(overigens het enige 
studieboek dat ik, naast 
de APA-richtlijnen, 
nog in bezit heb) staat 
bijvoorbeeld de Uses & 
Gratifications theorie uit-
gelegd.  Wanneer ik thuis 
weer een programma zoals 
Ex on the Beach of Temptation Island 
op had staan kreeg ik meteen de reactie 
of ik die onzin nu echt moest kijken. Of 
vanuit de U&G-benadering: wat was mijn 
motief om dit te kijken? Ik gebruikte de 
media doelgericht voor entertainment 
en ontspanning. Na een lange dag had 
ik namelijk wel behoefte aan hersenloze 
televisie. 

Nadat ik in 2013 mijn VWO-diploma in the pocket 
had besloot ik om Communicatiemanagement op 
het HBO te doen, omdat de universiteit met mijn 
zesjescultuur nog wat hoog gegrepen leek. Althans, 
dat dacht ik.  Na een half jaar kwam ik er echter ach-
ter dat het cursistenleven niks voor mij was. Na wat 
onderzoek te doen heb ik mij aangemeld voor Com-
municatiewetenschap. Het klonk wel leuk, maar wat 
hield dat wetenschap precies in? Wetenschap is zowel 
systematisch verkregen en geordende objectieve men-
selijke kennis, als het proces van kennisverwerving en 
de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard 
(Wikipedia, z.j.). 

NAWOORD

TEKST DORRIS VAN GALEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Door de wetenschappelijke artikelen die 
ik gelezen heb, werd het voor mij dus 
enigszins mogelijk om de wereld om mij 
heen te verklaren, maar ook om mijn 
eigen gedrag te verklaren naar de wereld 
om mij heen.  ‘De wetenschap is een 
prachtig iets, zolang je er je brood niet 
mee hoeft te verdienen.’(Einstein, ergens 
tussen 1879-1955)
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