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Bonjour mes 
amis,

“Ver van elkaar, 
maar toch dich-
terbij dan ooit”, 
een veelgebruikte 
uitspraak in het 
nieuws deze 
dagen. Corona 

houdt ons thuis en creëert afstand, 
maar toch ook een soort verbonden-
heid met elkaar. Niet alleen binnen, 
maar ook buiten Nederland. We kijken 
even niet met een reisgrage blik naar 
de landen om ons heen, maar met 
een zorgzame. Al staan de zomertrips 
nu op een laag pitje - zeg maar gerust 
zelfs naast het pitje -, Europa blijft één 
van de belangrijkste onderwerpen nu.

Sommige avonturen werden een stuk 
ingekort: onze buitenlandstudeerders 
kwamen eerder terug uit de hoeken 
van de wereld en zo ook andersom. 
Wij hebben internationals vanuit 
hun thuisland kunnen interviewen 
over hun studietijd hier in Nijmegen. 
Hoe je met jouw quarantainemaatjes 
thuis een Europese roadtrip maakt 
en je Spotify playlist met de gaafste 
Europese bandjes update, lees je ook 
in deze editie. De hashtag #staysafen-
geef van 3FM al zien langskomen? Het 
Rode Kruis vertelt je er alles over en 
ook hoe jij als student kan helpen!

Profi tez-en! Bisous,

Puck van Overvest
Hoofdredactrice 2019-2020

        FreemCW        FreemCW
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INTERVIEW MET...

FLOW 

     L
ANGUAGES

TEKST FLEUR HENSEN & LAURA HAAGMANS

BEELD HILDE HAMHUIS

FOTO’S ARNOLD REYNEVELDVoor deze editie van de Freem 
interviewen wij Boudewijn Goossens: 

projectmanager bij Flow Languages. In Europa alleen 
al worden er vele talen gesproken. Dit bedrijf richt zich op 

alles wat met taal te maken heeft. Er komt van alles aan bod: van 
taalcursussen en taalreizen tot aan ondertiteling en tolkdiensten.
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Voor deze editie van de Freem 
interviewen wij Boudewijn Goossens: 

projectmanager bij Flow Languages. In Europa alleen 
al worden er vele talen gesproken. Dit bedrijf richt zich op 

alles wat met taal te maken heeft. Er komt van alles aan bod: van 
taalcursussen en taalreizen tot aan ondertiteling en tolkdiensten.

Zou u zich even 
kunnen voorstellen?

Mijn naam is Boudewijn 
Goossens. Ik ben projectmanager 

bij Flow Languages. Ik beheer voor een 
gedeelte de vertaalprocessen. Daarnaast 
houd ik me voornamelijk bezig met de 
taaltrainingen en de taal- en cultuur-
reizen. Ik zorg ervoor dat de trainingen 
worden opgezet en gegeven en dat de 
reizen tot stand komen.

Wat doen jullie precies?
Wij houden ons bezig met het vertalen 
van allerlei teksten naar verschillende 
talen. Dan moet je denken aan teksten 
voor websites, patent teksten, brochures, 
juridische teksten, commerciële teksten, 
eigenlijk van alles. Bedrijven waar we bij-
voorbeeld voor hebben gewerkt zijn Cen-
ter Parcs en ministeries. Daarnaast kun 
je ook bij ons terecht voor taaltrainingen, 
copywriting, dtp-werk, ondertitelingen en 
tolkdiensten. Ook organiseren wij taal- 
en cultuurreizen. Op kantoor werken wij 
met vier mensen, maar over de wereld 
hebben wij een stuk of 400 freelancers 
- de native speakers - die voor ons verta-
len. Ook de taaltrainers zijn freelancers. 
Het bedrijf is gecertificeerd: dit betekent 
dat het hele proces van vertalen wel aan 
bepaalde eisen moet voldoen. Je moet 
als je als freelancer voor ons aan de slag 
wilt minimaal vijf jaar vertaalervaring 
hebben of een echte vertaalopleiding 
hebben gedaan. Op kantoor doen we 
eigenlijk alleen het projectmanagement 
en de marketing. Wij zorgen ervoor dat 
de vertaalde teksten weer bij de klant 
aankomen.

Wat is er volgens u bijzonder aan taal?
Wat ik het allermooiste vind, is dat het 
mensen verbindt. Als jij met iemand 
spreekt, spreek je non-verbaal altijd voor 
een groot gedeelte dezelfde taal. Je her-
kent gebaren en gezichtsuitdrukkingen. 
Als je dan verbaal deels dezelfde taal 
spreekt, kom je nog dichter tot elkaar. 
Communiceren is elkaar begrijpen. Taal 
en zeker ook het in contact komen met 
andere talen en culturen verrijkt je leven. 
Taal is daar een verbindende factor in.

Hoe wordt een taaltraining ingericht?
Taaltrainingen zijn bedoeld voor mensen 
die een andere taal of hun Nederlands 
willen verbeteren. Dit kan particulier, 
in een klas in de avonduren. Dit is dan 
een cursus van een aantal weken in 
een vaste groep. Van tevoren wordt het 
niveau van de groep bepaald, dit bepaalt 
zo ook het tempo van de cursus. Of het 
kan zakelijk: dan wordt er een traject 
voor jou persoonlijk opgesteld in overleg 
met de docent. Soms is dit via blended 
learning, dan werk je deels via Skype of 
een ander online platform en deels via 
lessen een-op-een. Er zijn hiervoor veel 
verschillende opties.

Hoe zit een taalreis in elkaar?
Taalreizen doen wij in groepen van tien 
personen waarmee we naar een stad 
gaan. De groepen zijn heel gevarieerd. 
Zo kunnen de leeftijden erg uit elkaar lig-
gen. De lessen worden weer aangepast 
op het niveau van de groep, wanneer 
het nodig is, wordt de groep voor de 
lessen in tweeën gesplitst. In een dag of 
vijf wordt de basis van de taal geleerd. 
Dit wordt gecombineerd met de cultuur 
leren kennen van de stad. De ochtenden 
bestaan dan ook uit lessen en de mid-
dagen uit kennis maken met de cultuur 
door bijvoorbeeld musea en proeverijen. 
Alles wat je in de ochtend leert, kun je in 
de middag weer toepassen in de praktijk. 
Door bijvoorbeeld de cursisten zelf hun 
eten te laten bestellen, of vragen te 
stellen over het eten. Zo leer je spelen-
derwijs de taal beter gebruiken.

Is er een taal-
reis aan te raden 
voor studenten? Of ligt 
dat aan het niveau van de 
taal die je spreekt?
Het niveau maakt eigenlijk helemaal 
niet uit, want we bieden de reis aan op 
verschillende niveaus. Veel aanbieders 
bieden taalreizen aan die gericht zijn op 
studenten. Dat zijn reizen waar je vaak 
een of twee weken naar Italië of Spanje 
gaat. Die reizen zijn wel iets meer gericht 
op studenten in zoverre dat je in een 
groep gezet wordt en dat het eigenlijk 
de bedoeling is dat je lessen volgt en de 
rest van de dag ben je vrij om te doen en 
laten wat je wilt. Hoewel er wat excursies 
en activiteiten georganiseerd worden, is 
het heel erg op jezelf gericht. Dat heeft 
voordelen, want je kunt heel veel zelf 
doen. Je komt in contact met medestu-
denten over heel de wereld. Een nadeel 
is wel dat het redelijk vrijblijvend is. Als 
je er echt actief mee aan de slag wilt 
gaan, zal je heel veel zelf moeten oppak-
ken. De reizen die wij bieden zijn meer 
compleet. Dat betekent dat de lessen in 
de ochtend plaatsvinden en dat het pro-
gramma in de middag redelijk vaststaat, 
zodat je min of meer verplicht bent om 
dat te volgen. Uit ervaring weten we dat 
je dan het meeste leert van de cultuur 
van het land waar je bent. Dus dat is een 
beetje de afweging die je moet maken. 
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Is dat dan ook meer aan te 
raden dan een taalcursus of ligt dat echt 
aan het doel waarvoor je het wil leren? 
Ja, dat is een beetje wat je zelf wil. Als je 
merkt dat jij een cursus in een groepje 
gaat volgen, dan heb je bijvoorbeeld les 
van een uur of anderhalf uur en daarna 
stap je weer op je fi ets en dan fi ets je 
weer in het Nederlandse leven. Maar als 
je daar bent en je weer naar buiten stapt, 
zit je nog steeds in die omgeving van de 
taal die je aan het leren bent. Eigenlijk 
alles wat je tegenkomt, houdt jou in het 
land waarin je je aan het verdiepen bent. 
Dat is natuurlijk als je een cursus volgt in 
Nederland niet zo, want zodra je Spaans 
leert en je stapt naar buiten heb je weer 
alles in het Nederlands. Dus dat vergt 
ook wel wat meer discipline van jezelf. 

Hebben jullie een groot project waar je 
iets over kan vertellen wat betreft 
ondertiteling, waar jullie trots op zijn?
Wij ondertitelen redelijk veel, maar dan 
met name bedrijfsfi lmpjes of fi lmpjes 
voor bepaalde projecten die binnen 
bedrijven vaak intern gebruikt worden. 
Wat we in het verleden hebben gedaan 
zijn vaak behoorlijke spoedklussen. Ik 
kan me een project herinneren van vorig 
jaar: toen er een nieuw schilderij van 
Rembrandt ontdekt werd. We kregen in 
de ochtend een bericht van de redactie 
van Pauw en die vertelde dat ze van-
avond iemand in de studio hadden. 
Ze wilden die uitzending vertaald en 
ondertiteld hebben naar het Engels. Zo 
konden ze het ook gaan gebruiken voor 

de verkoop aan buitenlandse tele-
visiezenders. De uitzending die 

bekeken werd, was live en 
die hebben we meteen 

vertaald, onder-
titeld en als 

fi lmpje 

   
 Tegenwoordig zijn er heel veel ver-

taalsites te vinden zijn en ook heel veel 
mensen spreken Engels, waarvoor wor-
den tolkdiensten vooral nog gebruikt?
Je merkt dat het met name bij offi ciële 
zaken is. Er zijn bijvoorbeeld in het verle-
den veel mensen uit onder andere Polen 
en Hongarije hierheen gekomen om te 
werken. Die blijven hier hangen en willen 
een huis kopen. Een hypotheekakte 
wordt hier altijd opgesteld in het Neder-
lands en voor mensen die de Nederland-
se taal niet heel goed machtig zijn, wordt 
er vaak een tolk geregeld. Voor mensen 
die hier met een andere achtergrond 
wonen is het fi jn om zulke documenten 
ook goed te kunnen begrijpen. Dus we 
merken nog steeds dat die vraag er is en 
dat het belangrijk is.

Welke mensen met een bepaalde 
studieachtergrond komen vooral bij 
jullie terecht?
Het zijn wel mensen die altijd al een 
gevoel voor taal hebben gehad. Anders 
is het natuurlijk een lastig verhaal. Daar-
naast zien we mensen die een juridi-
sche achtergrond hebben, bijvoorbeeld 
een advocaat die toch liever iets met 
taal doet. Zo’n tachtig procent van de 
mensen die hier werken, heeft wel een 
talenstudie gevolgd op HBO of universi-
tair niveau. Het vertalen is een heel boei-
end beroep, want je bent veel bezig met 
verschillende opdrachtgevers en soorten 
teksten, maar als jij echt fulltime vertaler 
bent moet je je wel beseffen dat het best 
een eenzaam beroep is. Je bent heel veel 
een-op-een bezig met teksten, dus het is 
niet voor iedereen weggelegd. Als je heel 
fi jn en makkelijk zelfstandig kunt werken, 
dan is vertalen wel een geschikt beroep 
voor je. Maar als je erg gehecht bent aan 
collega’s, dan vergt het best wat zelfdisci-
pline. Terwijl als je taaltrainer bent, werk 
je veel met natives en dat betekent dat je 
veel met andere mensen in contact komt. 
Dan ben je ook bezig met taal, maar wel 
ook bezig met andere mensen die je 
kunt onderwijzen. 

“De uitzending was om 
23:00 uur klaar en om 

00:30 uur moesten we al-
les aangeleverd hebben.”

aangeleverd. De 
uitzending was om 23:00 uur 

klaar en om 00:30 uur moesten we alles 
aangeleverd hebben, zodat het meteen 
in de ochtend gedistribueerd kon worden 
naar de afnemers in het buitenland. Su-
per interessant, maar daar staat heel veel 
druk op. Wat we ook bijvoorbeeld gedaan 
hebben is het hele sollicitatieproces van 
Hunkemöller. Die hebben bij het aanne-
men van mensen – zowel in de winkels 
als op kantoor – een videosollicitatie: 
een fi lmpje van de CEO die wat vertelt. 
Dat hele traject hebben we begeleid en 
ondertiteld. Dat soort trajecten zijn de 
leuke dingen om te doen, omdat je ook 
merkt dat mensen zeggen van: ‘’Hey, dat 
heb ik gezien!’’.

Hoe gaat het ondertitelen precies in 
zijn werk?
De tekst moet natuurlijk passen on-
der wat je aan het vertellen bent. Dat 
betekent dat je soms niet letterlijk alles 
kunt vertellen, omdat iemand of te snel 
praat of te veel zegt waardoor je het niet 
binnen de tijd kunt zeggen. De ondertite-
ling moet natuurlijk wel leesbaar blijven. 
Je kunt wel alles eronder zetten, maar 
als de tekst te snel verspringt, levert dat 
natuurlijk problemen op voor mensen 
die wat minder snel kunnen lezen. Je 
moet vaak teksten samenvatten. Met 
spotcodes ga je een fi lmpje bekijken van 
wat wordt er op welk moment gezegd 
en het is heel belangrijk dat je binnen 
die periode blijft. Dus als je gaat onder-
titelen, heb je ook ervaring nodig in het 
op tijd plaatsen van bepaalde teksten. Je 
schrijft vaak eerst een tekst uit en daarna 
ga je hem pas vertalen, zodat de tekst 
gelijk loopt met hoe het 

loopt op beeld. 
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Hoe creëer jij thuis een rustige plek om 
te werken?

Mats: “Doordat ik nu thuis ben en veel 
vrije tijd heb kan ik juist makkelijker plan-
ningen maken. Er zijn genoeg momenten 
om te werken, maar ook ruimte voor 
momentjes voor jezelf.”

Ming: “En toch probeer ik wel mijn nor-
male ritme aan te houden. Tussendoor 
ga ik misschien even wandelen of wat 
anders doen om zo te relaxen en tot rust 
te komen.”

Zijn er nieuwe hobby’s die je hebt ont-
dekt nu je verplicht thuis moet zitten? 

Ming: “Net zoals de rest van Nederland 
ben ik ook aan het puzzelen geslagen. 
Helaas is het nog geen groot succes.”

Mats: “Ik ben Spaans gaan leren. Daar 
was ik al mee begonnen toen hier thuis 

de wifi  wel eens uitviel. Het is momen-
teel vooral oude dingen oppakken die je 
misschien eerder hebt laten liggen.”

Wat zijn voor jullie de grootste voor- en 
nadelen aan het continue thuiszitten?

Mats: “Het grootste nadeel is toch wel 
minder sociaal contact. In het begin was 
het nog wel leuk, maar de hele dag bin-
nen zitten werd al gauw heel saai.”

Ming: “Het leek vooral eerst op een soort 
vakantie, maar dat gevoel begon snel te 
vervelen. Ik ben nu juist drukker dan nor-
maal doordat er zoveel geregeld moet 
worden. Denk bijvoorbeeld aan vervan-
ging van fysieke lessen. Hoe gaan we dat 
allemaal online regelen? En op de vrije 
momenten raken de dingen om te doen 
ook snel op. Netfl ix heb ik zo onderhand 
al wel uitgekeken. We hebben al wel de 
eerste VrijMiBo gehad met het team!”

Mats: “En elke dag kunnen uitslapen is 
ook een best groot voordeel.”

Wat is de grootste verandering in jullie 
dagelijkse leven nu?

Ming: “Dat alles wat je normaal buitens-
huis doet eigenlijk niet meer kan, zoals 
sporten of een terrasje pakken. En wan-
neer je dan naar de supermarkt gaat of 
een stukje wandelt blijft het toch raar dat 
iedereen met een grote boog om elkaar 
heen loopt.”

Mats: “Toch vooral dat ik mijn vrienden 
niet kan zien. Soms kan het wel in kleine 
groepjes, maar het is lang geleden dat de 
hele vriendengroep samen is geweest.”

Nadat dit alles voorbij is, wat is dan het 
eerste wat je gaat doen?

Ming: “Lekker uit eten, terrassen en de 
stad weer in.” 

Mats: “En heel veel bier drinken.”

STUDENTEN VS DOCENTEN
DEZE EDITIE: MATS VS MING

TEKST JAN SCHOLTEN
BEELD LISAN POT

Quarantaine. Zelfisolatie. #blijft huis. We zijn nog niet eens halverwege 2020 en toch 
zijn dit al sterke kandidaten voor Woord van het Jaar. Maar hoe gaan de altijd sociale 

Communicatiewetenschappers hiermee om? In deze editie eerstejaars student Mats de 
Vries en werkgroepdocente Ming Ebbinkhuijsen over hoe zij de situatie aanpakken. 

 VS
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De schakel tussen verspilling en armoede

INTERVIEW MET 
HANS VAN DER WESTEN
 #Staysafeengeef, je hebt ‘m vast 
voorbij zien komen de afgelopen 
tijd. De hashtag maakte onderdeel 
uit van de actie 3FM Serious Re-
quest: ‘Never Walk Alone’. Door geld 
te doneren en plaatjes aan te vragen 
op de radio werd er geld ingezameld 
voor het Rode Kruis. De vrijwilligers 
van het Rode Kruis kunnen met 

TEKST ELYSE KRUIT & NINA VAN ZANTEN

BEELD EVA NAGELKERKE

Bestuurslid van Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe

het geld ondersteuning bieden aan 
zorginstellingen, coronapatiënten 
opvangen én overbelaste voedsel-
banken helpen. Om te weten te 
komen wat de voedselbank allemaal 
doet, namen Elyse en Nina contact 
op met Hans van der Westen. Als 
vrijwilliger en tevens bestuurslid van 
de Voedselbank Nijmegen-Overbe-

tuwe zet hij zich dagelijks in voor de 
voedselbank. Het voelt wat gek om 
Hans van der Westen te interviewen 
zonder hem een hand te kunnen 
geven, maar na wat gelach over de 
eerste storing die zich na vijf secon-
den al voordoet, beginnen we het 
interview.
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Kunt u iets vertellen 
over uzelf en uw dagelijkse bezig-
heden?
“Ik ben Hans van der Westen, net 60 jaar 
geworden. In mijn dagelijkse leven heb 
ik twee bedrijven. In het eerste bedrijf, 
Leenaers Verloop Van der Westen, ben ik 
partner van een adviesbureau, waarmee 
we non-profi t organisaties adviseren 
over fondsenwerving. Het tweede bedrijf, 
mijn eigen bedrijf StreetSeniors, staat in 
het teken van straat- en deurwerving, dat 
houdt in dat ik mensen langs de deuren 
laat gaan om steun te werven voor goe-
de doelen, maar bijvoorbeeld ook om ze 
te vragen deel te nemen aan verschillen-
de onderzoeken. Meestal doen studenten 
dit werk, maar ik heb alleen 65+’ers in 
dienst. Voor de doelen waarvoor we 
vooral werken, in de zorg en cultuur, 
kunnen zij de noodzaak voor steun beter 
uitleggen aan mensen dan jonge studen-
ten. Naast mijn werk zit ik in het bestuur 
van de voedselbank in Nijmegen.”

Hoe kwam u bij de voedselbank terecht?
“Dat is alweer wat jaren geleden. 
Destijds was ik net lid geworden van de 
Rotary Club in Nijmegen. Kort samen-
gevat zet zo’n organisatie zich in voor 
de ondersteuning van goede doelen. De 
toenmalige voorzitter van de voedsel-
bank vroeg mij of ik als vrijwilliger wilde 
helpen. Inmiddels ga ik mijn zesde jaar 
als bestuurslid in. Mijn portefeuille in het 
bestuur is fondsenwerving en communi-
catie.”

Hoe belangrijk is de voedselbank voor 
Nijmegen en de Overbetuwe?
“Op dit moment voorzien we wekelijks 
zo’n 750 gezinnen van een voedselpak-
ket. Voor bijna alle gezinnen geldt dat ze 
in de schuldhulpverlening zitten, je 
hebt namelijk niet 

zomaar recht op voedsel-
pakketten. De slechtste tien procent 
van de bijstandsgerechtigden komen in 
aanmerking voor de voedselbank. Dit 
soort mensen leiden echt een heel zwaar 
leven. Vaak komen ze uit verslavingszorg 
en proberen ze 24 uur per dag hun hoofd 
boven water te houden.”

Hoe ziet de organisatie eruit?
“We werken met 160 vrijwilligers, 
hebben acht uitgiftepunten voor voed-
selpakketten en tien ploegen. Eigenlijk 
is de voedselbank een soort logistiek 
bedrijf. Onze organisatiestructuur is van 
groot belang voor het functioneren van 
de voedselbank. In principe maken we 
onderscheid tussen voedselverwerving 
en voedselverspreiding. Bij voedselver-
werving draait het om het inzamelen van 
etenswaren, terwijl de voedselversprei-
ding in het teken staat van het uitdelen 
van voedselpakketten aan klanten. We 
zamelen voedsel op drie manieren in. 
Ten eerste via de landelijke organisatie 
van voedselbanken. Dit wil zeggen dat 
wat in grote hoeveelheden aangeleverd 
wordt  bij de regionale distributiecentra 
vervolgens weer wordt verdeeld over 
alle voedselbanken in die regio. Wij 
ontvangen zo wekelijks veel voedsel van 
het distributiecentrum in Arnhem. Ten 
tweede ontvangen we voedsel uit lokaal 
aanbod. Dit bedraagt een derde van al 
het voedsel dat we nodig hebben om 750 
gezinnen te voorzien. Je kunt dan denken 
aan donaties van particulieren, lokale 
winkels en restaurants. Ten slotte wordt 
het gat gedicht met gelddonaties. We 
ontvangen natuurlijk veel eten, maar een 
voedselpakket moet ook gevarieerd zijn. 
Daarom kopen we met de gelddonaties 
producten die ontbreken. 

Op donderdag komen 
we met een groep vrijwilligers 
samen om alle kratten te vullen en klaar 
te zetten. Vervolgens rijden onze bussen 
naar de uitgiftepunten. Op vrijdag kun-
nen klanten hun krat ophalen.”

We kunnen ons voorstellen dat jullie 
klanten het vervelend vinden als 
andere mensen te weten komen dat 
ze afhankelijk zijn van de voedselbank. 
Hoe gaan jullie met hun privacy en 
discretie om?
“We laten niemand van buiten toe bij 
de uitgiftepunten. Op intekenlijsten ge-
ven klanten aan wie ze zijn en welk krat 
ze meenemen. Hun gegevens worden 
beschermd. Natuurlijk kennen onze 
vrijwilligers de klanten wel heel goed, 
maar zij zijn heel discreet. Regelmatig 
word ik benaderd door studenten met 
de vraag of ze onderzoek bij ons mogen 
doen en klanten mogen interviewen. 
Ook de pers benadert ons vaak, vooral 
nu om te weten hoe het gaat in de 
corona tijd. We willen daar liever niet 
aan meewerken, omdat de privacy van 
klanten voorop staat.”

Wat voor impact heeft de coronacrisis 
op de voedselbank?
“Wat betreft het voedsel inzamelen is er 
niet veel veranderd. Mensen zetten nu 
hun donaties op een veilige anderhalve 
meter voor de loods neer en dan ne-
men vrijwilligers de spullen mee naar 
binnen. In de loods staan overal lijnen, 
zodat vrijwilligers veilig afstand van 
elkaar kunnen houden. Op andere vlak-
ken zijn er wel écht dingen veranderd. 
Dan doel ik op de voedselverspreiding. 
In een doorsnee week komen zo’n 750 
mensen hun voedselpakketten afhalen 
en hebben we noodbezorging voor 
mensen die niet in staat zijn om langs 
te komen. Dat bedroeg maximaal tien 
bezorgadressen. Inmiddels zijn dat er 
120 geworden.

‘‘De toenmalige 
voorzitter van de 

voedselbank vroeg 
mij of ik als 

vrijwilliger wilde 
helpen. Inmiddels ga 
ik mijn zesde jaar als 

bestuurslid in.’’
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Veel klanten moeten thuisblijven vanwe-
ge hun leeftijd of omdat ze in quarantai-
ne zitten. Ook zijn mensen bang om de 
deur uit te gaan. Om al die bezorgingen 
op tijd af te leveren, rijden onze vrijwil-
ligers rond in hun eigen auto’s om de 
kratten uit te delen. Ik draai ook mee in 
die service. Alle spullen zitten nu in een 
plastic zak in plaats van een krat. Ik zet 
het neer voor de deur en dan ga ik weer 
weg, zo is er geen risico op besmetten. 
Daarnaast hebben we uitvoeringspro-
blemen, doordat veel van onze vrijwil-
ligers oud zijn en dus kwetsbaarder. Zij 
moeten thuisblijven. De kans is groot 
dat meer gezinnen zich de komende tijd 
aanmelden. Dat zit eraan te komen, maar 
tegelijkertijd zijn er ook weer klanten die 
zich afmelden. Het zijn uitdagingen die 
we graag aangaan.”

Hoe zit het met de voedseltoevoer in de 
coronacrisis?
“Na de aankondiging van de lockdown 
kregen we voedsel van lokale winkels 
en van hun toeleveraars. Een champig-
nonteler die bijvoorbeeld normaal zijn 
kratten bij een restaurant in Nijmegen 
bracht, doneerde zijn champignons dit 
keer aan ons. Een aantal voedselbanken 
in Nederland hebben nu juist minder 
donaties. Onze voedselbank heeft daar 
gelukkig minder last van. Wij krijgen 
veel meer spontane donaties. Nijmegen 
is een hele sociale stad en we hebben 
altijd, zelfs nu dus, donaties.”

Wat vindt u zo bijzonder aan het werk 
van de Voedselbank?
“We zijn streng en rechtvaardig, dat 
spreekt mij heel erg aan. Alleen de 
mensen die het echt nodig hebben, 
krijgen hulp. We moeten ook streng zijn 
in het bewaken van de spelregels. Onze 
vrijwilligers met respect behandelen en 
bejegenen bijvoorbeeld. Dat gaat soms 
niet goed.  Een klant krijgt dan een waar-
schuwing. Als het vervolgens nog een 
keer gebeurt, schrijven we de klant uit en 
mag hij of zij niet meer komen. Uitein-
delijk komen de mensen natuurlijk voor 
hun voedselpakket en komen ze niet om 
herrie te schoppen. De meeste klanten 
zijn gelukkig ook heel vriendelijk tegen 
de vrijwilligers. Het contact tussen de 
vrijwilligers onderling is heel bijzonder. 
Iedereen heeft het hart op de goede plek. 
Het is heel anders dan een professionele 
organisatie weet ik uit ervaring, want 
iedereen staat veel positiever ten opzich-
te van elkaar.”

Wat kunnen wij als student doen om de 
Voedselbank te ondersteunen?
“Je kunt jezelf via de site van voedsel-
bank Nijmegen-Overbetuwe aanmelden 
als vrijwilliger. Er is altijd behoefte aan 
vrijwilligers, let wel: vrijwilligers die 
minimaal een half jaar beschikbaar zijn 
om te helpen. Het duurt namelijk even 
voordat je ingewerkt bent, daarom is 
het niet handig als iemand er daarna 
meteen mee stopt. Op dit moment is er 
een aantal studenten dat meehelpt bij 
het inpakken van de kratten op donder-
dagmiddag. Als je niet zoveel tijd hebt 
om iedere week te helpen, maar toch een 
steentje wil bijdragen, kun je meedoen 
aan onze supermarktacties voor Kerstmis 
bij de AH en voor Pasen bij de Coop. 
Onze vrijwilligers vragen mensen die 
boodschappen doen dan om iets mee te 
nemen voor de voedselbank en dat na 
afrekenen te doneren. Studenten die een 
ochtend tijd hebben en samen met een 
groepje in de supermarkt willen staan, 
zijn heel welkom om daarbij te helpen. 
Verder kun je ook zelf een eenmalige ac-
tie opzetten voor de voedselbank. In het 
verleden hebben disputen wel eens een 
voedsel ingezameld voor ons. Tenslotte 
zijn individuele donaties ook altijd van 
harte welkom. Je kunt op verschillende 
momenten in de week doneren. Kijk op 
de website www.voedselbanknijmegen.
nl voor meer informatie! 

‘‘We zijn streng en 
rechtvaardig, dat 

spreekt mij heel erg 
aan. Alleen de 

mensen die het echt 
nodig hebben, 
krijgen hulp.’’
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Het lijkt tegenwoordig wel alsof een vakantie niet meer 
draait om even bijkomen van een jaar lang hard werken. Het 
gaat erom wie zo lang mogelijk het verst weg is geweest. 
Net alsof op vakantie gaan een soort wedstrijd is geworden 
waarbij alleen de ultieme winnaar echt mag hebben 
genoten van de zomer. De verliezers moeten de verhalen 
aanhoren en het volgend jaar opnieuw proberen.

TEKST JAN SCHOLTEN
BEELD HILDE HAMHUIS

Wanneer je dan eindelijk bent 
aangekomen in een of ander 
aftands hostel zonder ver-
warmd water in Middleoffuc-
kingnowhere, Peru (want jouw 
zuurverdiende centen, of beter 
gezegd, papa en mama’s geld 
is voor het grootste gedeel-
te opgegaan aan overpriced 
vliegtickets) moet jouw ervaring 
dan ook uniek blijven. Daarom 
ga je naar het veel te drukbe-
zochte Macchu Picchu, bekijk 
je de prachtige sloppenwijken 
van de dichtstbijzijnde miljoe-
nenstad waarvan je de naam 
nog nooit had gehoord en eet 
je de lekkere maaltjes die niet 
veel beter zijn dan die van het 
afhaalrestaurant om de hoek 
van je kamer in Nijmegen.

Na drie maanden afzien terug 
aangekomen in ons koude 
kikkerlandje ben je een veran-
derd persoon. Die tijd in een 
compleet andere cultuur en het 
zien van hoe slecht de inheem-
se bevolking het daar wel niet 

heeft, heeft gezorgd voor een 
nieuw perspectief op het leven. 
Bij elk gesprek wacht je op het 
juiste moment om binnen te 
vallen met “Ja, maar in Peru…”. 
Je raakt er maar niet over uit-
gepraat en de medemens niet 
uitgeluisterd. Geloof je het zelf 
allemaal nog?

Er is helemaal niks mis met wat 
Europa te bieden heeft. Ja, die 
ene camping aan het Garda-
meer waar in het Nederlands 
op een groot bord bij de ingang 
“Welkom!” staat ben je na al 
die zomers met je ouders wel 
beu. Dan ga je toch lekker op 
zoek naar iets anders wat wel 
nieuw en verrassend genoeg 
voor je is? Ontdek een Grieks 
eiland wat niet Kreta of Lesbos 
is of ga eens kijken wat de 
oostkust van Italië of het bin-
nenland van Kroatië te bieden 
heeft. Mijn keuze om uniek en 
vernieuwend te blijven heb ik 
allang gemaakt. Doe mij maar 
lekker Europa.

DICHTBIJ IS 
         VER GENOEG
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MADE IN EUROPE
Supersterren in eigen land is de droom van menig muzikant. Maar wat nou als je zo groot bent geworden dat 
heel Nederland je kent, maar je ambitie om door te groeien is nog hongerig? Precies, je kondigt de band z’n 
Europese tour aan en vertrekt richting Polen. In dit artikel niet alleen bands van Nederlandse bodem, maar 

ook pareltjes uit het buitenland. Kijk en luister vooral even wat rond en misschien ga je wel naar huis met een 
nieuwe Spotify playlist.

TEKST JAN SCHOLTEN & ESMÉE MOOREN
BEELD DAPHNE ESKES

BALTHAZAR
Voor de volgende kandidaat hoeven we alleen even de 
grens over. De Vlaamse band Balthazar staat bekend om 
hun hypnotiserende indie muziek. In 2005 werden de toen 
nog maar achttienjarige leden in één klap nationaal bekend 
toen ze eerste werden op de Belgische Kunstbende. Hierna 
brachten ze drie albums uit, waarvan de laatste twee in 
België werden bekroond met een gouden plaat. Europees 
braken ze pas door toen begin 2019 hun album Fever 
uitkwam. Eind vorig jaar stonden ze nog op het podium 
in een razendsnel uitverkocht Doornroosje en deze zomer 
zouden ze eigenlijk op Pinkpop te bewonderen zijn. Hoewel 
festivals er dit jaar niet inzitten kan je prima thuis een feest-
je bouwen met de muziek van deze fantastische band (wel 
anderhalve meter uit elkaar dansen…). 

FAUVE
FAUVE is niet zomaar een band, want ze noemen zichzelf een collectief. Dit 
Franse collectief bestaat uit meerdere muzikanten, videokunstenaars en 
acteurs. Een zeer diverse groep dus! Het collectief is gevormd in 2010 en 
is sindsdien erg populair in Frankrijk. Het album Vieux Frères Partie 1 werd 
binnen een week meer dan 70.000 keer verkocht! Nog voor de release van 
hun EP Blizzard, waren 15 van de 20 concerten in Parijs al uitverkocht. Met 
gevoelige muziek en Franstalige rap snijden ze belangrijke onderwerpen 
aan. Ondanks dat is het niet lastig om van de muziek van deze band te 
genieten. De videoclips zijn ook zeker de moeite waard.

Wat krijg je dan een godsnaam te zien als je naar een concert gaat van deze 
‘band’? Bij optredens worden ze gerepresenteerd door een zanger, gitarist, 
bassist, drummer, toetsenist én een videokunstenaar. In de media proberen 
ze mysterieus en anoniem te blijven. Momenteel zitten ze in een pauze, 
maar defi nitief gestopt zijn ze nog zeker niet!

DE STAAT
Geen Nijmegen zonder De Staat, maar zeker weten geen 
De Staat zonder Nijmegen. Ontstaan in 2007 in Nijmegen 
uiteraard, mede dankzij de zanger van de band Torre Florim, 
speelt De Staat nog steeds in dezelfde formatie. Al 13 jaar 
een recept voor succes zo blijkt, want vrijwel elk optreden 
die de band in Nederland verzorgt is binnen no time uitver-
kocht. Genoeg reden om het over de grens te gaan zoeken. 
Eind 2019 vertrok de band naar het buitenland en deden in 
iets meer dan een maand 10 landen aan. Zelf omschrijft De 
Staat hun muziekstijl als alternatieve rock. Wellicht ken je De 
Staat wel van hun hit Witch Doctor met de daarbij behoren-
de (en bizar vette) videoclip. Eén ding is zeker: het is muziek 
om op los te gaan (en een band die elke echte Nijmegenaar 
live gezien moet hebben). 
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VON WEGEN LISBETH
In een stad als Berlijn die techno ademt, wordt het maken van popmuziek 
haast als alternatief gezien. Toch vormde zich in 2006 in deze stad een 
indie-popband Von Wegen Lisbeth. De vrolijkheid spat van hun muziek, 
albumcovers en videoclips af, maar heeft toch een ongemakkelijk randje 
door hun realistische weergave van het dagelijkse leven. Qua instrumenten 
gebruiken ze alles wat los en vast zit, van triangels tot geluidjes van een 
GameBoy. Vaak ontstaat een nummer dus ook vanuit een geluid, waar-
na de melodie en de tekst volgen. De titel van hun meest recente album 
sweetlilly93@hotmail.com, doet je al gelijk denken aan de tijd van MSN en 
zorgeloosheid. Dat zijn dan ook de thema’s waaruit de teksten grotendeels 
uit bestaan. Nummers zoals Sushi, Westkreuz en Wieso beschrijven de 
typische alledaagsheid die we allemaal om ons heen zien. De band heeft al 
met diverse Duitse acts getourd als voorprogramma, maar hun eigen tour 
in 2019 werd ook volledig uitverkocht. De band verovert langzaam het Duit-
stalige deel van Europa, maar heeft ondanks hun Duitse teksten de potentie 
om ook buiten dit gebied bekend te worden!

BEAR’S DEN
Deze Britse folkrockband heeft al op aardig wat (Nederland-
se) festivals gespeeld en is ook niet meer weg te denken uit 
de Nederlandse concertzalen. Waar ze enkele jaren geleden 
nog gratis concerten gaven op Record Store Day in diverse 
platenzaken, moet je nu toch echt wat neerleggen om de 
meeslepende muziek van deze band te ervaren. In het verle-
den hebben ze als voorprogramma gespeeld voor Mumford 
& Sons en Daughter, dus qua sound kun je richting de 
muziek van deze artiesten denken. Het album Red Earth & 
Pouring Rain is het perfecte album voor een autorit of een 
druilerige dag. 

Sinds 2016 werd Bear’s Den meer een duo in plaats van 
een band, maar tijdens concerten worden Andrew Davie en 
Kevin Jones aangevuld door vier muzikanten. Één daarvan 
is een Nederlander! Christof van der Ven vertrok een paar 
jaar geleden naar Ierland om zijn muzikale carrière voort 
te zetten. Hij werd een support act van Bear’s Den en werd 
plotseling gevraagd om lid van de band te worden. Ze 
speelden daarna op diverse Europese festivals, zoals Rock 
Werchter en Pinkpop. Een Britse band met wat Hollandse 
glorie dus!

BOY PABLO
De unieke naam heeft deze Noorweegse indie pop-rock 
band te danken aan de frontman van het gezelschap, 
Nicolas Pablo Muñoz. Bij zijn vrienden beter bekend als 
‘Boy Pablo’. Deze jonge gasten maakten slim gebruik van 
het internet en braken daarom in 2017 door met hun hit 
Everytime. Binnen enkele weken was hun amateuristisch 
in elkaar geknipte videoclip miljoenen keren bekeken. In de 
jaren erna is Boy Pablo uitgegroeid tot een soort inside joke 
waar iedereen aan mee doet. De ingestudeerde danspas-
jes en het net niet perfecte gezang van zo onderhand alle 
bandleden voegt toe aan de charme van deze band. Ook 
Boy Pablo zou deze zomer hun Nederlandse festivaldebuut 
maken op het hoofdpodium tijdens Down the Rabbit Hole. 
De teksten zijn simpel, de melodietjes vrolijk en de bandle-
den altijd in een goed humeur. Kortom: de perfecte zomer-
se feelgood muziek. 
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MYCELIUM OUTSIDE
Ieder jaar verruilen communicatiewetenschappers ons mooie Nijmegen voor het buitenland. In deze jaarlijks terug-

kerende rubriek vertellen een aantal van deze studenten over de plek waar ze wonen, studeren en natuurlijk ook 
uitgaan! In deze editie vertellen Eveline de Boer, Jip Grooten en Evelien Schreurs ons hun ervaringen over studeren 

in Europa. 

TEKST LAURA HAAGMANS & ELYSE KRUIT 
BEELD DAPHNE ESKES 

De keuze om naar het buitenland te gaan en 
Nijmegen, Mycelium en iedereen te moeten 

missen was niet zomaar gemaakt. Na enkele 
slapeloze nachten en veel overleg met vrien-

den, familie en natuurlijk Carlo Hagemann, 
werd de knoop doorgehakt. Ik koos voor 
Barcelona. Die stad moest het ook echt 
worden anders hoefde het niet. Ook wilde 
ik het liefst samen met Gijs en Nicole, 
weinig eisen dus! Het Spaanse leven is 

iets wat me altijd al aansprak, de maña-
na-mentaliteit, het genieten van de 

zon, het lekker uitgebreid samen 
eten en drinken, de kust en het 
studentenleven. Begin februari 
pakten we met zijn drieën het 
vliegtuig met zes maanden in 
het vooruitzicht.

In een gezellig studenten appar-
tementje midden in het centrum 

voelde ik mij al snel thuis. De 
universiteit lag net buiten de stad, 

een klein uurtje met de trein. Een ietwat 
vervallen campus met een nogal chaotische 

inrichting van de faculteit en de praktische stof 
waren wennen, maar ondanks dat de colleges 
volledig in het Catalaans werden gegeven was 
het prima te doen. Ik kon me volledig focussen 
op het leren kennen van de stad, de studenten 
en het Spaanse leven.

Na een maand gevuld te hebben met leuke 
uitstapjes naar de bergen, uitzichtpunten, het 
strand, de bezienswaardigheden, veel kroegen 
en clubs en heel wat tapasavonden, dook in-
eens het coronavirus op. De regering reageerde 
snel en het leven kwam helemaal stil te liggen. 
Al gauw mocht je niet meer zonder reden op 
straat komen en werden de maatregelen steeds 
strenger. Vastberaden om de tijd uit te zitten en 
rustig te wachten tot de quarantaine voorbij zou 
zijn, sloten we ons op in ons appartementje. 
We hielden ons bezig met veel spelletjes en 
een heus driepersoons fl unkyball-beerpong 
toernooi.

De brakke ochtend erna konden we onze kop 
helaas niet meer in het zand steken: we moes-
ten terug naar Nederland. De Spaanse grenzen 
zouden namelijk gaan sluiten en dus zat er niks 
anders meer op. Met een klein traantje (of twee) 
pakten we onze koffers en waren we ineens 
midden maart alweer terug op Nederlandse 
bodem. Nu is het afwachten wanneer en of we 
überhaupt nog terug kunnen. Iedereen die mij 
tijdens het maken van mijn keuze zei: “Een half 
jaar in het buitenland is zo’n mooie kans, die 
wil je echt niet missen,” kan ik inmiddels wel 
honderd procent gelijk geven.  
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Begin februari ben ik naar het prachtige 
Portugal vertrokken om mijn minor aan de 

NOVA Universiteit in Lissabon te gaan 
volgen. Door het coronavirus heb ik 

na zo’n anderhalve maand de zon 
al moeten verlaten en woon ik nu 
(helaas) dus weer in Nederland. 
Wel volg ik nog steeds de Portu-
gese minorvakken online. 
 
Ik wilde graag mijn buitenland-
minor in een warm land doen, 

het liefst in Portugal of Spanje. Er 
wordt bij de universiteiten in Span-

je vaak geëist dat je ook daadwer-
kelijk Spaans kunt spreken, terwijl in 

Portugal Engels volstaat. Nou spreek ik 
geen Spaans (tevens ook geen Portugees), 
dus viel mijn keuze op Portugal. Om me 
toch een beetje te kunnen inburgeren, 
ben ik een Portugese taalcursus gaan vol-
gen (voor 6 EC’s!). Het handige was dat ik 
in Lissabon meteen alle opgedane kennis 
in de praktijk kon brengen. Ook konden 

huisgenoten en Portugese vrienden mij 
gemakkelijker helpen bij het huiswerk en het 

onder de knie krijgen van de juiste uitspraak, 
wat nog geen makkie was. Verder heb ik voor 
Portugal gekozen, omdat het aan de Atlantische 
Oceaan ligt waardoor het een paradijs is voor 

Afgelopen januari stapte ik in de trein op 
weg naar Brighton, een stad aan de zuidkust 
van Engeland. Ik ging hier mijn minor aan de 
University of Sussex volgen met de vakken 
Screenwriting, Documentary Production en 
Global Cinema.  

De campus, die trouwens veel groter is dan 
die van de Radboud, ligt net buiten de stad. De 
meeste studenten gaan hier met een soort bus 
10 naartoe, maar ook veel studenten wonen 
op de campus. Op de campus zijn een hele 
hoop studentenverenigingen. Er is zelfs een 
Harry Potter club en een vereniging die honden 
uitlaat. 
 
Brighton heeft ergens wel wat weg van Nijme-
gen. De stad is net als Nijmegen niet enorm 
groot en is met twee universiteiten wel echt 
een studentenstad. Daarnaast heeft Brighton de 
zee in plaats van de Waal. Ik woonde niet al te 
ver van het centrum en liep daar dus vaak even 
naartoe. Je hebt er veel tweedehands winkels, 
kleine straatjes vol eettentjes en er is een hoofd-
straat met alle grote winkelketens. Bovendien is 
Brighton met alle kroegen en clubs ook ideaal 
om uit te gaan.   
 
Van tevoren dacht ik, door de Brexit, in een 
bijzondere tijd in Engeland te zijn. Op wat 
Brexit-feestjes na heb ik daar eigenlijk weinig 

van gemerkt. Veel vreemder waren de stakin-
gen op de universiteit. Een paar weken 
lang hebben de docenten bijna dagelijks 
gestaakt door geen lessen te geven. Dat 
betekende zelfstudie en vooral extra 
tijd om Brighton en de omgeving te 
leren kennen.  
 
Net toen de lessen weer gewoon 
verder zouden gaan, sloot de uni-
versiteit. In Engeland waren ze hier 
eigenlijk heel laat mee. Er stonden 
nog rijen voor de clubs, terwijl in 
de rest van Europa al een hoop 
maatregelen waren getrof-
fen tegen het coronavirus. 
Helaas, en veel te snel, was 
het tijd om naar huis te 
gaan. In de laatste paar 
dagen heb ik afscheid 
genomen van de stad, de 
zee, mijn huis en vooral 
van de mensen die ik heb 
leren kennen. Ik vind het 
nog steeds jammer dat mijn 
avontuur zo snel moest eindi-
gen, maar toch ben ik blij met alles 
wat ik heb kunnen doen in de maanden 
dat ik in Brighton was. Ik ga zeker nog 
een keer terug naar deze fi jne stad! 

surfers! Helaas heb ik door de omstandigheden 
maar één keer zelf op het surfboard gestaan, 
maar dat was het zeker waard!

Lissabon wordt ook wel de stad van de zeven 
heuvels genoemd, waardoor je vrijwel altijd 
of naar boven of naar beneden aan het lopen 
bent. Dit is natuurlijk heel erg wennen voor alle 
Nederlanders, omdat wij niks anders dan een 
kaarsrecht oppervlak gewend zijn. Wel zorgt 
dit voor hele fraaie uitkijkpunten, of zoals ze in 
Portugal zeggen: miradouros! Buiten het feit dat 
je hier tot ’s avonds laat een biertje kunt drinken 
zonder een jas aan te hoeven trekken tegen de 
kou, heeft Lissabon nog veel meer te bieden. 
Omdat het de hoofdstad is, is er altijd en overal 
in het centrum wel wat te doen. Als je meer wilt 
ontdekken kun je ook leuke tripjes maken naar 
dichtbij gelegen gebieden zoals Sintra, Cascais 
en de Algarve. 

Voor mij kwam deze ervaring helaas tot een 
abrupt en veel te vroeg eind, maar toch kan ik 
iedereen aanbevelen om naar het buitenland te 
gaan. Lissabon is een perfecte keus voor diege-
ne die aan de ene kant houdt van de zon en de 
relaxte Zuid-Europese mentaliteit, maar aan de 
andere kant niet vies is van een fl inke legday op 
zijn tijd. 
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“Ik woon in een Brabants dorpje aan 
de grens met België. Onze gemeente 
was één van de laatste die besmet 
raakte. Veel paniek was hier dus niet. 
Mensen bleven naar buiten gaan en 
gezellig een praatje maken met el-
kaar. Nu, een paar weken later, zitten 
mensen vanuit hun tuin te genieten 
van het mooie weer. Ik ben veel aan 
het werk bij het Kruidvat in mijn dorp. 
Dagelijks krijg ik dezelfde vragen naar 
mijn hoofd geslingerd; “Is er nog 
wc-papier?” en “Hebben jullie ook 
desinfecterende handgel?”. Mensen 
vergeten nog altijd om een mandje 

De coronacrisis raakt ons allemaal. In een zeer korte tijd is ons leven 180 
graden gedraaid. Opeens studeren we alleen nog maar vanuit huis, staan de 
tapkranen van de Malle Babbe droog en zijn sommige tentamens uitgesteld 
tot nadere orde. Dit vraagt dan ook om een speciale editie van Mycelium 
Inside. Hoe pakt onze opleiding deze historische situatie aan?

Britt Verschuren eerstejaarsstudent

TEKST JAN SCHOLTEN & ESMÉE MOOREN

BEELD HILDE HAMHUIS

MYCELIUM 
INSIDE

“We zitten met zijn allen in een bi-
zarre situatie en staan misschien wel 
voor de grootste uitdaging sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Het aanbieden 
van online onderwijs stelt de oplei-
ding voor verschillende uitdagingen. 
Ik zie dat alle betrokkenen ontzettend 
hun best doen om er het beste van 
te maken, maar een ideale oplos-
sing bestaat helaas niet. Voor een 
aantal cursussen is er bijvoorbeeld 
werkgroepen waarbij studenten in 
groepjes opdrachten moeten maken 
en de docent rondloopt om ze verder 
te helpen wanneer ze vragen hebben. 
Zulke werkvormen zijn niet zo een-
voudig online te doen, omdat je als 
docent het liefst met iedere individu-
ele student ‘meekijkt’. Ondanks alle 
moderne systemen voor videobellen 

Tibor Bosse voorzitter van Communicatiewetenschap

is dit niet zo makkelijk vanuit huis te 
realiseren voor 25 studenten tegelijk! 

Over het algemeen proberen we 
jullie zoveel mogelijk op de hoogte 
te houden. Ik heb het gevoel dat we 
dat bij Communicatiewetenschap, 
onder leiding van Mariska Kleemans, 
behoorlijk goed doen. Aan jullie als 
studenten zou ik willen meegeven: 
probeer je enerzijds te realiseren dat 
het geen vakantie is, en dat je de ver-
antwoordelijkheid hebt om zelf actief 
te blijven studeren. Weet anderzijds 
dat wij begrip hebben voor het feit 
dat dit geen makkelijke situatie is, 
en dat we met zijn allen een beetje 
fl exibel moeten zijn. En tot slot: houd 
je aan de ‘anderhalve-meter-afstand-
regel’, het is echt belangrijk!”

mee te nemen bij binnenkomst. Het is 
een gekke tijd en dat merk je aan ie-
dereen om je heen. Het gaat namelijk 
niet alleen om je eigen gezondheid, 
maar ook om die van de mensen in je 
omgeving. Ik probeer er het beste van 
te maken. Ik mis mijn vriendinnen, 
vrienden, Nijmegen en niet te verge-
ten Mycelium. Ik hoop dat het snel 
voorbij is zodat we de Malle weer 
onveilig kunnen maken!”
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“De situatie waar we in zitten, zorgt 
voor een heleboel drempels, meer 
dan je misschien op het eerste gezicht 
zou denken. Ik ben er heel trots op 
dat het desondanks lijkt te lukken om 
ons onderwijs zoveel mogelijk door 
te laten gaan. Ten eerste verdienen 
onze docenten echt waardering voor 
alles wat ze nu doen. Veel docenten 
moeten zelf zorgen voor zieken in de 
omgeving of zijn zelf ziek (geweest) 

“Uiteraard waren we mega teleur-
gesteld dat we de reis naar Bologna 
moesten annuleren. Er stonden 
genoeg leuke dingen op de plan-
ning en keken ontzettend uit naar 
het lekkere eten, het uitgaan en de 
excursies. Toen de situatie in Italië 
verergerde bleven we hoopvol dat 
de reis toch nog door mocht gaan, 
maar onze positieve instelling mocht 
helaas niet baten. Uiteindelijk moet je 
als reiscommissie ook soms moeilijke 
beslissingen nemen en dat was dit 
zeker. De gezondheid van de deelne-
mers is onze allergrootste prioriteit 
en wij willen dan ook niemand in ge-
vaar brengen. Samen met de faculteit 
en de vakgroep hebben we daarom 
besloten om de reis te annuleren. Wij 
als reiscommissie hebben in ieder 
geval een hele leuke tijd gehad en 
kijken al uit naar de studiereis van 
volgend jaar!”

Mariska Kleemans opleidingsverantwoordelijke

Reiscommissie

“Ik had op de planning staan om deze 
zomer een stage te gaan lopen, zodat 
ik in september met een master kon 
starten. Ik was dan ook al begonnen 
met het verkennen van mijn opties 
toen onze grote vriend Rutte alle 
maatregelen aankondigde. Mijn zoek-
tocht staat nu op een laag pitje. We 
weten gewoon niet hoe het dagelijks 
leven er in de zomer uit zal gaan 
zien. Ik houd daarom nu een vierde 
bachelor jaar in mijn achterhoofd. 

Babette Vromen derdejaarsstudent

Ik heb hier al vaker over nagedacht, 
dus de optie komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. Ik vind het natuurlijk ook 
nog erg gezellig op de studie. Voor nu 
houd ik nieuwe stage-vacatures voor 
zowel de zomer als september goed 
in de gaten en bereid ik me alvast 
voor op online sollicitatiegesprek-
ken, maar het blijven onzekere tijden 
waardoor ik nog niet zo goed weet 
hoe de rest van dit jaar er uit gaat 
zien.” 

en hebben bijvoorbeeld kinderen die 
nu thuisonderwijs moeten krijgen. 
Daardoor kan niet iedereen net zoveel 
werken als normaal. Tel daarbij op 
dat het omzetten van onderwijs naar 
online onderwijs extra tijd kost. 

Daarnaast staan we ook voor digi-
tale uitdagingen. Zo kunnen niet 
alle studenten van de universiteit 
tegelijkertijd op Brightspace om naar 
weblectures te kijken, zijn de ICT-on-
dersteuners ook enorm overbelast en 
hebben veel programma’s beperkin-
gen. We overleggen hier veel over 
en vragen ons hierbij steeds af hoe 
het voor studenten is. Er bestaan bij-
voorbeeld programma’s waarmee je 
online tentamens kan afnemen en die 
dan ‘automatisch’ verdacht gedrag 
registreren (bewegingen, wat iemand 
op internet doet etc.). Er is veel dis-
cussie of dit niet een te grote inbreuk 
op de privacy van studenten is. 

Het is heel lastig te voorspellen hoe 
de komende maanden eruit gaan 

zien. Als opleiding bereiden we ons 
zoveel mogelijk voor op het scenario 
dat we voor de zomer niet of nauwe-
lijks meer onderwijs en tentamens op 
de campus kunnen geven. Dat roept 
ook andere vragen op, bijvoorbeeld 
hoe om wordt gegaan met studie-
vertraging van studenten door deze 
crisis. Achter de schermen proberen 
we als opleiding (via de universiteit) 
aandacht te vragen voor dit soort 
onderwerpen. De universiteit vraagt 
hierbij vaak eerst naar onze mening 
en probeert dan namens alle opleidin-
gen een gezamenlijk standpunt aan 
de minister door te geven.

We doen ons best om jullie goed te 
informeren en vooral ook om te laten 
zien en horen dat we er voor jullie 
zijn. Mijn belangrijkste boodschap 
is dat je goed voor jezelf en voor je 
mensen in je omgeving moet zorgen. 
En weet ons te vinden als je ergens 
tegenaan loopt of hulp nodig hebt. 
Ik kijk er naar uit om iedereen straks 
weer op de campus te zien!”
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The Happy Broadcast

Dit Instagram-account is ideaal ten tijde van corona. We kunnen allemaal mee-
gesleurd worden door het negatieve nieuws. Als we willen kunnen we onze hele 
dag vullen met het volgen van het nieuws over corona. Het is helemaal niet zo 
gek dat je er angstig van kunt worden en in een negatieve spiraal terecht komt. 
Natuurlijk is het altijd een goed idee om te detoxen van je internetgebruik, maar 
je kunt ook iets veranderen aan de inhoud van wat je consumeert op sociale 
media. Een instagramaccount wat je kan helpen is The Happy Broadcast. Door 
het volgen van dit account krijg je regelmatig positief nieuws te zien op je feed. 
Ze posten berichten over de positieve vooruitgang van de crisis, maar ook over 
hoe je om kunt gaan met angstige gevoelens door de situatie. Hierdoor kun je 
met een geruster hart scrollen op instagram!

ANNE+

Juni is International Pride Month! Om dit te supporten is een leuke serie om te 
kijken ANNE+, waar het tweede seizoen net van uit is. In zes afl everingen blikt de 
lesbische twintiger Anne terug op haar liefdesleven. Ze is net verhuisd van haar 
studentenhuis naar een zelfstandig appartement in Amsterdam. Op straat komt 
ze opeens haar ex Lily tegen, wat haar aan het denken zet. In iedere afl evering 
word je meegenomen naar het verhaal achter één van Annes exen. De serie is 
erg relatable, ook als je hetero bent. Thema’s zoals een baan vinden, verhuizen, 
liefdesverdriet en de zoektocht naar je identiteit zijn voor iedereen herkenbaar. 
Scenarist Maud Wiemaeijer en regisseur Valerie Bisscheroux misten allebei 
een serie waarin homoseksualiteit niet als een probleem, maar gewoon als een 
gegeven wordt gepresenteerd. Daarom ontwikkelden ze samen met een team 
vol queer mensen ANNE+. ANNE+ is daarnaast een stichting die zich inzet voor 
bredere representatie in de media. Aanvankelijk is ANNE+ gestart als webserie. 
Het tweede seizoen is uitgegroeid tot televisieserie met meerdere én langere 
afl everingen. Dit keer staat in elke afl evering een relatie tussen de mensen om 
Anne heen centraal, zoals haar ouders die in scheiding liggen en twee vrienden 
van Anne die gaan samenwonen. Er wordt zelfs een rol vervuld door Laura Gó-
mez, bekend van haar rol als Blanca Flores in de serie Orange Is The New Black! 
ANNE+ is gratis te bekijken via npostart.nl

TRENDS
Misschien denk je dat je tijdens de quarantaine de complete inhoud van Netflix al hebt gestreamd, alle bestaande pod-
casts hebt geluisterd en nooit meer iets nieuws op het internet zult ontdekken. Niets is minder waar! Met de zomer in 

het vooruitzicht hebben wij de nieuwste trends voor jullie op een rijtje gezet.

TEKST FLEUR HENSEN & ESMÉE MOOREN
BEELD EVA NAGELKERKE
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TikTok

Voor velen staat TikTok misschien bekend als de app waar jonge kinderen leuke fi lmpjes 
uploaden waarin ze een dansje doen, maar dat is toch echt verleden tijd. Tegenwoordig 
is TikTok razend populair voor zowel jong en oud! Experts verwachten in 2020 zelfs een 
enorme groei wat betreft het aantal TikTok-gebruikers. Met de app kan je een korte muziek-
video maken, die over het algemeen drie tot vijftien seconden duurt. Trends op TikTok zijn 
nu onder andere de #DontRush Challenge, waarbij het lijkt alsof mensen zich binnen enkele 
seconden met een make-up kwast weten om te toveren van bankhanger naar iemand die 
verzorgd de deur uit kan gaan. Verder transformeren veel stelletjes zich tot de ander, door 
elkaars kleding aan te trekken. In deze bizarre tijden van de coronacrisis moet je natuurlijk 
wat verzinnen om jezelf een beetje te blijven vermaken. Alhoewel onderuit gezakt op de 
bank liggen ook erg verleidelijk is, heb je met TikTok wel het voordeel dat je nog een beetje 
in beweging blijft!

Vitamine Cineville

Nu de bioscopen gesloten zijn, mis je natuurlijk alle nieuwe releases op het gebied 
van fi lms. Daar bedacht Cineville wat op! Met Vitamine Cineville mis je geen fi lm en 
kun je iedere fi lm gewoon thuis op de bank bekijken. Als lid van Cineville kan je je 
abonnement gewoon door laten lopen en kan je met je pasnummer toegang krijgen 
tot Vitamine Cineville. Daarnaast organiseren ze ook live viewing parties bij recente-
lijk uitgebrachte fi lms. Hierbij kijk je samen met anderen tegelijkertijd de fi lm en is er 
de mogelijkheid om vragen te stellen aan regisseurs. Zo krijg je toch een beetje het 
bioscoopgevoel mee, maar wordt er net een wat andere draai aan gegeven!

Eatertainment

Mocht het je nog niet opgevallen zijn: tijdens quarantaine verandert iedereen in een 
meesterbakker of kok. Nu is dan ook de tijd om een nieuw recept uit te proberen of 
weer eens ouderwets koekjes te bakken. Om hierop in te spelen werd het platform Ea-
tertainment Live gelanceerd. We willen immers snel een maaltijd in elkaar fl ansen als 
we een dagje hebben gewerkt. Eatertainment biedt online en offl ine kookworkshops 
en demonstraties aan door allerlei experts op het gebied van eten. Denk hierbij aan 
food infl uencers en (street)food specialisten.Verder geven ze je ook handige tips voor 
een snelle, maar lekkere maaltijd.

The StudyTube Project

Door de coronacrisis zijn universiteiten gesloten, maar dat betekent niet dat we hoeven 
te stoppen met nieuwe dingen leren. Om deze reden hebben verschillende studenten 
de handen ineen geslagen om The StudyTube Project te starten. Op dit YouTube kanaal 
verschijnt dagelijks een video over een specifi ek onderwerp. Vaak gaat het over het 
vakgebied van de student, of een hobby van de student. Dit varieert van archeologie 
tot goocheltrucs en van hoe je een animatiefi lm kunt maken tot fi losofi sche dilemma’s. 
Dagelijks iets heel anders dus, waardoor je nieuwe dingen leert over onderwerpen waar 
je zelf misschien niet snel op terecht was gekomen. 
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EUROPA IN JE 
WOONKAMER
Europa we missen je en we zullen je voorlopig nog wel even blijven 
missen. De grenzen blijven voorlopig dicht. Om toch nog in aanraking 
te kunnen komen met de Europese cultuur hebben we een daginde-
ling voor je gemaakt met gerechten, activiteiten en gebruiken en ge-
woontes uit verschillende Europese landen. Zo kun je gewoon vanuit 
huis een reisje door Europa maken. 

 ONTBIJT

Zoet of hartig? Om de dag mee te beginnen krijg je de keuze tussen een Deens 
en Kroatisch ontbijt. Als je meer in de stemming voor een Deens ontbijt bent, 
ontbijt je met roggebrood met een gekookt eitje en een plakje kaas. Ben je 
meer een radicaal type en houd je niet zo van ochtenden? Een andere Deense 

variant is roggebrood met haring en een Gammel Dansk likeur-
tje. Dan ben je gelijk klaarwakker. Als je de ochtend niet 

per se intens wil beginnen, bereid je een lekker Kroa-
tisch ontbijt. Kroaten ontbijten vaak in cafeetjes 

voordat het werk begint. Ze beginnen de dag 
met zoete broodjes genaamd “krafna” en een 

kopje koffie. De textuur van de broodjes is 
vergelijkbaar met die van een donut en de 
populairsten zijn gemaakt met een vulling 
van abrikozenjam, vanille of chocola. 
Misschien is het bakken op de vroege 
ochtend wat te veel gevraagd. Deze 
broodjes zijn ook bij je lokale super-
markt te vinden onder de naam ‘Berliner 
Bol’. Scoor ze voor maar 50 cent! Ga 

lekker buiten zitten en geniet van je eerste 
ontbijtje in één van deze landen. 

 LE PARISIEN

Le Parisien is een prachtig lunch-
gerecht in zijn eenvoud. Alles wat 
je nodig hebt is een baguette, 
ham en boter. Sinds 1920 is Le 
Parisien een van de populairste 
lunchgerechten van Frankrijk en van 
Parijs in het bijzonder. Kijk wel even 
uit dat je in de supermarkt niet de meest 
robuuste, machtige baguettes meeneemt. 
De boter in combinatie met de ham zorgt voor 
zachte smaaksensaties in de mond, de baguette is de verbinder tussen de 
verschillende smaken en mag daarom niet te overheersend zijn. Witte baguet-
tes zijn het meest geschikt.  Nog beter is het om de plaatselijke bakker een 
bezoekje te brengen. Dat extra stukje liefde dat bakkers in hun brood stoppen, 
is van meerwaarde voor de smaak. Vraag naar Parijse ham bij je plaatselijke 
slager (als die nog open is), als je daar niet toe in de gelegenheid bent is de 
achterham of schouderham van de versafdeling van de Albert Heijn een goed 
alternatief. 

 ZWEEDSE 
 KRUISWOORDPUZZELS

In de de ochtend staan de meeste 
studenten nog in de slaapstand. Zweed-
se kruiswoordpuzzels zijn het ideale 
krachtvoer om de hersenen wakker te 
schudden. Nu de docenten Communica-
tiewetenschap ons niet meer bij de les 
kunnen houden, moeten we er alles aan 
doen om zelf scherp te blijven. Wist je dat 
Zweedse kruiswoordpuzzels een positief 
effect hebben op het geheugen en je al-
gemene kennis aantoonbaar vergroten? 
Met een grote algemene kennis haal je 
misschien niet je tentamens, maar het is 
wel heel cool om als levende encyclope-
die door het leven te flaneren. Kun je je 
ogen niet open houden tijdens het puz-
zelen? Steek je hoofd in de vriezer! Op 
zoek naar een iets prettiger alternatief? 
Schakel Italiaanse hulptroepen in: dub-
bele espresso’s en cappuccino’s peppen 
je op voor de Zweedse breinkrakers. Wist 
je trouwens dat Zweedse kruiswoordpuz-
zels helemaal niet uit Zweden komen? De 
kenmerkende puzzel verscheen voor het 
eerst in 1948 in het Berlingske dagblad 
in Kopenhagen, Denemarken en werd 
al gauw populair in heel Scandinavië. 
Inmiddels zijn kranten door heel Europa 
gevuld met Zweedse kruiswoordpuzzels.

TEKST ILJA SCHEIFES & SOFIA CLAVERO ROJAS 
BEELD LISAN POT
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 DE BESTE SERIES 
 UIT EUROPA

Last van een after-lunch-dip? Tijd om een 
serie op te zetten. Onderstaande series 
zijn niet in het Engels of Nederlands 
zoals je misschien gewend bent, maar in 
andere Europese talen. Wie weet steek je 
er nog wat van op en kan je aan het eind 
van de quarantaine een woordje Frans of 
Spaans spreken. 

La Casa de Papel 
Deze populaire Spaanse serie bestaat 
uit vier seizoenen. De serie gaat over zes 
criminelen in Madrid die onder leiding 
van de briljante professor de koninklijke 
munt van Spanje overvallen. Elke afle-
vering is een rollercoaster, dus als je van 
spanning in een serie houdt, is het zeker 
de moeite waard. Er speelt een aantal 
bekende Spaanse acteurs in deze serie, 
zoals Miguel Herran. Hij is verder te zien 
in de serie Élite.

La Forêt 
Als je van misdaadseries kan genieten 
en tegelijk je Frans van de middelbare 
school opnieuw wil oppikken, is dit voor 
jou een must om te kijken. Deze serie 
speelt zich in de Ardennen af, in een klein 
dorpje waar normaal gesproken niks 
spannends gebeurt. In korte tijd verdwij-
nen twee meisjes van dezelfde leeftijd. 
Naarmate de serie vordert, wordt de 
kijker langzaamaan ongeruster gemaakt. 
Ik zeg pak je snacks er maar bij. 

Vis a Vis
Deze Spaanse serie speelt zich af in een 
vrouwengevangenis. Het gaat over 
Macarena, die door fiscale fraude zeven 
jaar in de gevangenis terecht is geko-
men. Door de serie heen ontstaan er 
problemen waar Macarena soms bij 
betrokken raakt. Door de ogen van Maca-
rena beleef je haar ‘nieuwe leven’ mee in 
de gevangenis. 

The Rain
Deze Deense serie uit 2018 gaat over 
een virus dat zich door Denemarken 
verspreidt. Dit virus zit verstopt in de zo-
genoemde ‘regenbui van de hel’. In korte 
tijd verspreidt het dodelijke virus zich 
door Scandinavië en mensen sterven 
massaal hieraan. Niet heel vrolijk, maar 
wel toepasselijk in 
deze tijd van 
het corona-
virus.  

 TURKS FRUIT EN BAKLAVA

Sluit de dag af met de mierzoete Turkse nagerechten lokum (Turks fruit) en 
baklava. De Turken eten hun dessert meestal zittend op een kussentje aan 
een lage eettafel, omringd door familie. Wie de Turkse gezelligheid wil na-
bootsen zal in corona tijden een beetje creatief moeten zijn: dus lekker met 
ome Gert, tante Hannie en de hele bups baklava eten via Skype, terwijl op de 
achtergrond de Turkse staatstelevisie aanstaat. Je vindt de lekkerste lokum en 
baklava bij de plaatselijke Turk en als je er dan toch bent, neem gelijk een bakje 
ayran mee. Dit yoghurtdrankje smaakt behoorlijk zout en tegelijkertijd verfris-
send. In Turkije is het een populaire dorstlesser tijdens de zomermaanden. Wat 
nogal vreemd is omdat je van Ayran alleen maar meer dorst krijgt, maar dat 
terzijde. 

Voor de Jamie Olivers onder ons staan er verschillende recepten voor lokum, 
baklava en ayran online. Trek voor baklava gerust een middagje uit, zeker als je 
deze Turkse zoetigheid voor het eerst maakt. Bij de baklava drinken de Turken 
trouwens vaak çay, een soort zware, donkere earl grey met veel suiker. Bij de 
plaatselijke Turk vind je de geschikte theekruiden voor çay. 

 PAELLA

Om je partner, ouders of huisgenoten te 
verrassen sluit je je dag af met een heer-
lijke Spaanse paella. De oorspronkelijke 
paella is afkomstig uit de stad Valencia. 
De naam van het gerecht komt van de 
grote pan waarin het gerecht ook wordt 
bereid. Oorspronkelijk werd dit recept 
gemaakt van rijst, groente en kip, maar 
tegenwoordig zijn er allerlei variaties 
ontstaan door heel Spanje waarin de 
paella ook met vis en zeevruchten wordt 
bereid. Uiteraard kan de vegetarische 
versie niet achterblijven. Voor ieder wat 
wils, dus. Om helemaal in de sfeer te 
komen, zul je niet vroeg eten, maar net 

zoals de Spanjaarden rond 
negen uur ‘s avonds. 

Een glaasje rode 
wijn bij het eten 

is de kers op 
de taart voor 
dit recept. 

 BORDEN KAPOT 
 SMIJTEN

Na je buik rond te hebben 
gegeten, zal je vast geen zin 
hebben om af te wassen. In 
sommige delen van Grieken-
land vinden ze afwassen maar 
een overbodige bezigheid. 
Volgens een oud ritueel gooien 
de Grieken hun bord kapot na het 
eten. In het oude Griekenland was 
het een gewoonte om na het eten je 
enthousiasme over het eten of over de 
muziek in een restaurant op deze manier te 
uiten. Inmiddels wordt dit gebruik in het moderne Griekenland verafschuwd, 
aangezien de vliegende scherven als gevolg van het gegooi gevaarlijk kun-
nen zijn. Hoewel we eigenlijk zouden aanraden om dit niet thuis te proberen, 
kunnen we er ook zeker niet omheen dat het gooien met een bord kan helpen 
bij tentamenstress! 
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               Alinka Kruszynski
Alinka is eerstejaars CW’er en is negentien jaar oud. Haar 
hele familie komt uit Polen. Samen met haar oudere zus is ze 
de eerste generatie die daadwerkelijk in Nederland geboren 
is. Haar familie gaat altijd in de winter naar Polen om Kerst te 
vieren. Thuis spreken ze Pools. 

Alinka’s ouders ontmoetten elkaar in Nederland, nadat haar 
moeder naar Nederland emigreerde om onderzoek te doen aan 
de Radboud Universiteit. Volgens Alinka zijn de universiteiten 
in Polen veel formeler dan in Nederland. In Polen is het hele-
maal niet gewoon om je professor bij de voornaam te noemen. 
Ook is er een systeem waarin je in een studentencomplex 
komt en daar een kamer krijgt met allerlei andere studenten, in 
plaats van een eigen kamer. 

            Sin-Ching Kwok
Chinees? Nee, Sin-Ching voelt zich eerder Hollands. De 
eerstejaars CW-studente werd geboren in het Gelderse 
plaatsje Duiven. Hoewel ze zich volop Nederlandse voelt, lig-
gen haar roots in Hongkong. Sin-Chings vader emigreerde in 
de jaren 80 naar Nederland, waar hij Sin-Chings moeder tegen 
het lijf liep. Ook zij heeft Chinese roots. Ondanks dat werd Sin-
Chings aanvraag voor een Hongkongse identiteit keer op keer 
werd afgewezen. Uiteindelijk lukte het haar afgelopen zomer 
toch om een nationaliteit als Hongkongse te bemachtigen! Ze 
vertelt: “Ik vind het toch fi jn dat ik iets van mijn roots heb. Op 
voorwaarde dat ik zeven jaar in Hongkong zal blijven. Vanaf 
2019 moet ik dus zeven jaar op rij een maand in Hongkong zijn.

Ik kan aardig huis-tuin-en-keuken Chinees. Alleen werd er in 
winkels telkens Engels tegen me teruggepraat. Ik heb blijkbaar 
een accent. Ik lijk ook niet heel erg Chinees, iedereen daar 
heeft heel zwart haar. Vanwege mijn uiterlijk praten ze meteen 
Engels tegen mij. Dat is heel erg in contrast met Nederland. In 
Nederland zijn we heel vrij. We hebben een eigen mening en 
kunnen zelf doen wat we willen. In Hongkong vinden ze dat 
heel interessant, maar ze accepteren het niet.” 

Wat studeren betreft is Sin-Ching niet van plan van om in 
Hongkong te gaan studeren. “Ik zou daar nooit gaan studeren 
vanwege de cultuurdruk. De druk om te presteren is daar veel 
hoger. Hier doe je mavo, havo of vwo, daar doe je vanaf de 

In het kader van het thema ‘Europa’ zochten Sofi a en Nina contact met 
bijzondere CW’ers binnen en buiten de Europese grenzen. Van Slowakije 

tot aan Hongkong, één ding hebben ze gemeen: ze zijn dol op de Radboud 
Universiteit. Nieuwsgierig? Lees hieronder hun persoonlijke verhaal.

DE WERELD ROND MET 
NIJMEEGSE INTERNATIONALS

Wat betreft andere Nederlandse gewoontes vertelt Alinka: 
“De prijs van het Nederlandse OV is veel hoger dan in Polen. 
Daarnaast moest mijn moeder wennen aan het alarm elke 
eerste maandag van de maand en de Nederlandse zuinigheid. 
Als er koffi e wordt geserveerd, krijgt iedereen een koekje. In 
Polen zou de koektrommel open staan en mag iedereen zoveel 
pakken als hij zelf wil.” 

Het fi jnst aan Polen vindt Alinka de gastvrijheid en het feit 
dat iedereen zo open is. “Je zou bij wijze van spreken bij een 
willekeurig gezin kunnen aanbellen en vragen of je mee zou 
mogen eten. Je zult hartelijk ontvangen worden.” Ondanks 
het feit dat veel mensen Krakau altijd de mooiste stad van 
Polen noemen, vindt Alinka dat Warschau deze prijs verdient. 
“Misschien ben ik ook wel beïnvloed doordat mijn familie er 
vandaan komt, maar met Kerst is Warschau prachtig.”

kleuterschool al je best om de beste van de klas te worden. 
Er zijn speciale scholen voor bijles, waarin ouders duizenden 
euro’s investeren om hun kinderen naar een universiteit te 
kunnen laten gaan.” 

Ondanks het grote contrast met Nederland geniet Sin-Ching 
van Hongkong. “De stad slaapt nooit, het leven blijft 24/7 
doorgaan.” Haar favoriete plek is de haven van Hongkong 
vanwege de prachtige skyline.

            Sin-Ching Kwok

               Alinka Kruszynski
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              Katarína Paliderová 
Katariná is een echte international. Ze groeide op in Slowakije 
en na het afronden van de middelbare school vertrok ze naar 
het Poolse Krakau om daar te gaan studeren. Ze vertelt: “Polen 
lijkt qua cultuur en taal erg op Slowakije, omdat het vroeger 
ook communistisch was. Wat betreft het studeren in Polen zijn 
er talloze richtingen die je kunt kiezen in vergelijking met 
Nederland. Alleen al in Kraków zijn er zo’n twintig universitei-
ten te vinden. Ongeveer 90% van de leerlingen stroomt dan 

              Clotilde Séjourné
Clotilde doet een master Communication and Media in Frank-
rijk. De Franse komt oorspronkelijk uit Bretagne, maar reisde 
voor haar studie al naar Dublin en Toronto. Ze studeert mo-
menteel in een soort privéschool, vergelijkbaar met een 
universiteit. In september 2019 belandde ze in Nijmegen. 
“Nijmegen was perfect voor mij. Het was niet heel ver van 
Frankrijk waardoor ik ten alle tijden terug kon naar mijn familie, 
maar ver weg genoeg om een gevoel van avontuur te hebben. 
Nijmegen zit bovendien dicht bij Duitsland en België. Dit sprak 
me ook behoorlijk aan.” 

In Nijmegen volgde Clotilde zes cursussen. Ze was positief 
verrast door de manier van les geven. “Wat mij verraste van de 
RU was het hoge niveau van Engels dat de professoren han-
teren. In Frankrijk spreken docenten en sommige studenten 
geen woord Engels. Bovendien hangt er een relaxte sfeer op 
de campus. In Frankrijk zijn de universiteiten veel stricter.” 

ook vanaf het middelbare onderwijs door naar een universi-
teit. Het is minder moeilijk om een diploma in Polen te krijgen 
dan in Nederland.” 

Katariná reisde in augustus 2019 af naar Nijmegen voor 
haar master. Hoewel ze in Polen de keuze had uit twintig 
verschillende internationale universiteiten, viel haar oog op 
de Nijmeegse Radboud Universiteit of het studentenleven 
in Finland. Vanwege haar wens om West-Europa verder te 
ontdekken, koos Katariná voor die eerste. Ze was erg nieuws-
gierig naar verschillen in de West-Europese mentaliteit en de 
Oosterse. Daarover vertelt ze: “Ik had niet verwacht dat er zo 
hard gewerkt wordt in Nederland. De ergste cultuurshock was 
dat Nederlanders heel erg direct zijn, terwijl Poolse studenten 
altijd overal omheen draaien. Wanneer je heel direct bent in 
Slowakije wordt dat als ‘onbeschoft’ bestempeld. Ik vind dat 
directe juist heel erg fi jn, want je werkt veel effi ciënter.” 

In de toekomst wil Katariná graag weer naar Nederland 
komen. Ze genoot van het uitzicht op de Waal, het leven op 
de campus en het mooie centrum. Wel moest ze wennen aan 
een oud-Hollandse traditie: “Ik verbaasde mij over de manier 
waarop jullie Sinterklaas vieren”, vertelt ze. “Slowakije is erg 
katholiek. Ook wij vieren Sint Nicolaas, maar dan met snoep-
jes voor de kinderen. De cadeaus bewaren we voor Kerstmis.” 
Net voordat we het interview afsluiten, vertelt ze: “Mocht je 
nog een bezoek brengen aan Slowakije, ga dan naar Bratislava 
én eet mijn lievelingsgerecht Bryndzové halušky, dumplings 
met kaas.”

Ook de campus sprak Clotilde aan. “Je kunt er eigenlijk prima 
wonen. Er zijn verschillende voorzieningen. In Frankrijk heb 
je niet echt een campus waar alles zich bevindt. Bovendien is 
iedereen hier heel open naar Erasmusstudenten toe. Fransen 
kunnen soms arrogant zijn.” 

Toen we haar vroegen wat Clotilde het meest miste aan haar 
vaderland toen ze in Nijmegen was, hoefde ze niet lang na 
te denken. “Ik miste het eten! Ik miste de wijn en het brood. 
Jullie hebben ook oké brood, maar Frans brood zit echt op een 
ander level. Verder miste ik dichtbij de zee wonen. De zee geeft 
me een heel rustgevend gevoel. In Nijmegen had ik dat niet.” 
Het leukste aan Nederland vindt Clotilde hoeveel mensen 
fi etsen. Het is volgens haar een fi jne manier om van A naar 
B te gaan. Of ze al kon fi etsen? “Ik kon fi etsen als een Franse, 
niet als een Nederlander. In Frankrijk fi etsen mensen als 
savages. Als iedereen daar zou fi etsen, zou het een chaos 
worden. Ik heb echt beter leren fi etsen hier in Nederland.”

              

             

TEKST NINA VAN ZANTEN & SOFIA CLAVERO ROJAS
BEELD MARLOES VAN DALEN
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Tijdens onze vakantie in Blanès in 2016 
heb ik vanwege katers de halve vakantie 
gemist. Nu heb ik vaker problemen met 
katers, maar op Blanès was het zó heftig 

dat ik om de dag ‘thuis’ moest blijven 
omdat ik bijna ieder uur moest kotsen. 

Tot overmaat van ramp werd op één van 
die dagen het uitzieken me ontnomen. Ik 
lag te slapen toen ik ineens wakker werd 
van een gek geluid. Een vriend van me 

was in de tent naast me op avontuur met 
het buurmeisje.

TEKST ILJA SCHEIFES 
BEELD LISAN POT

‘‘Wat is je meest memorabele vakantie in Europa?’’

De kans is groot dat de vakantieplannen voor de zomer de prullenbak in kunnen. De meeste Europese 
grenzen zitten op slot. Ooit zullen we weer met een volgeladen busje over de Route du Soleil scheuren, 

maar voorlopig teren we op onze herinneringen. De Vraag Van Vandaag luidt: 

VRAAGVAN VANDAAG

Nadat ik mijn vwo-diploma gehaald had, ging ik voor het eerst 
in mijn eentje op vakantie. In plaats van een typische examen-
reis, koos ik ervoor om een maand lang een taalcursus Spaans 

te volgen in Salamanca in Spanje. Ik heb voor Salamanca 
gekozen omdat daar het meest zuivere Spaans wordt gespro-
ken. Het was in het begin heel erg spannend omdat ik in een 

gastgezin terecht kwam waarin niemand Engels sprak en ik op 
het begin nog geen woord Spaans kon uitbrengen. Uitein-

delijk raakte ik hierdoor juist gemotiveerd om zo goed mogelijk 
Spaans te leren spreken. Deze vakantie heeft voor veel mooie 
herinneringen en vriendschappen gezorgd en ik zou graag nog 

eens zo’n taalcursus doen in het buitenland. 

Terwijl we met de fam de baaitjes aan 
de Costa Brava aan het afvaren waren, 
stuitten we op een afgelegen pareltje, 

pal tussen de rotsen. Anker uitgegooid, 
parasolletje uitgeklapt en dobberen maar 
tussen de Spaanse locals! Kersje op de 
taart: de bodem was bedekt met oranje 

zeesterren. Dat was me het ultieme 
geluksmomentje wel! 

Nadat ik met vrienden de nodige biertjes had gedronken in het 
centrum van Lloret de Mar besloten we ons richting ons vakan-
tiehuis te begeven. Op de terugweg van een avondje stappen 

word je een beetje luidruchtig en vandalistisch, je kent het wel. 
Toen een vriend van mij een grote steen op de stoep liet vallen, 

schoot dit in het verkeerde keelgat van een Duitse vent die 
al een tijdje achter ons liep. Woorden konden hem niet bedaren 

en ik moest het ontgelden met een klap op mijn rug met een 
metalen ketting. Niet echt fijn, maar de verwonding viel 

uiteindelijk mee. Escalatie dreigde, maar gelukkig kwam de pol-
itie over de stoep aanvliegen om ons duidelijk te maken dat we 
met onze heldere geesten maar beter naar huis konden gaan.  

  Drie jaar geleden ging ik voor het eerst 
met de vriendengroep op vakantie. Vijf 

dagen Gent, minder bijzonder dan 
andere vakanties misschien, maar de 
eerste vakantie met je vriendengroep 
blijft de meest memorabele. De eerste 
keer wakker gemaakt worden met een 
flink aantal anytimers* herinner je toch 
het langst. Op de foto sta ik trouwens 

met een kater in het museum!  
 

Luuk Renes
Eerstejaars

Fleur Stolk 
Derdejaars

Teng Derks 
Ouderejaars

Mauk Brethouwer 
Eerstejaars

*Als je een spel speelt dan kan de winnaar vervolgens een anytimer uitdelen aan de verliezer(s). Dit betekent dat de winnaar de verliezer 
op elk moment van de dag kan bevelen een biertje te adten.

Milou Braat 
Tweedejaars
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STUDENT(EN) TALENT
In de rubriek Student(en)talent nemen we iedere editie een kijkje in het leven van een CW-student met een bij-
zonder verhaal. In deze editie maken we kennis met talenwonder Sofia Clavero Rojas, die in haar leven omringd 
werd door allerlei verschillende talen. Tot op de dag vandaag spreekt Sofia nog altijd Spaans, Frans, Engels en 

Nederlands en een woordje Arabisch. 

Ha Sofia, kun je vertellen hoe het komt 
dat je zo veel talen spreekt en waar je 
die hebt opgepikt?

Ik ben opgegroeid met mijn moeder en 
mijn vader in een dorpje in Venezuela. 
Mijn moeder is Venezolaans en mijn 
vader is half Spaans en half Venezolaans. 
Thuis werd er Spaans gesproken. Toen ik 
zes maanden oud was zijn we naar Iran 
verhuisd. Mijn ouders zijn diplomaten, 
dus regelmatig verhuizen was onderdeel 
van ons leven. Ik kan me niets van Iran 
herinneren, maar volgens mijn moeder 
stopte ik op een gegeven moment met 
Spaans praten. Mijn oppas was Iraans en 
praatte veel Farsi tegen me, dus van de 
ene op de andere dag zei ik alleen nog 
maar woordjes in het Farsi. Het voelt 
gek dat ik me nu geen enkel woord Farsi 
meer kan herinneren.

Eenmaal terug in Venezuela scheidden 
mijn ouders en verhuisden mijn moeder 
en ik naar Marokko. Ik was toen drie jaar 
oud en we leefden samen in een appar-
tementje. Ik ging naar een Spaanstalige 
school, waar ik ook Franse en Arabische 
les kreeg. Ik was heel slecht in Arabisch, 
maar het Frans pikte ik snel op. Dat 
kwam onder andere omdat de Marokka-
nen vooral Frans met elkaar praten op 
straat. Dat mijn oppas Frans tegen me 
praatte hielp ook heel erg. 
 
We waren van plan om vier jaar in 
Marokko te blijven om vervolgens weer 
terug naar Venezuela te gaan, maar dat 
pakte anders uit. Mijn moeder leerde een 
Nederlandse man kennen die uiteinde-
lijk mijn stiefvader zou worden. Bij ons 
thuis liepen er ineens allemaal talen door 
elkaar heen. Mijn moeder sprak Spaans 
tegen me, mijn stiefvader Engels en met 
elkaar spraken ze Frans. Dat was soms 
een beetje verwarrend. Als mijn moeder 
aan het werk was vermaakte ik mezelf 
met het kijken van Disneyfilms in het 
Engels. Ik heb ze allemaal wel tien keer 
gezien. Op een gegeven moment kende 
ik veel dialogen uit mijn hoofd. 

Hoe kwam je uiteindelijk in Nederland 
terecht?

Toen ik negen jaar oud was, kozen mijn 
moeder en stiefvader ervoor om een 
toekomst in Nederland op te bouwen. 
Ik had al wat Nederlandse woordjes ge-
leerd in Marokko en dat was genoeg om 
in te mogen stromen op de basisschool. 
Mijn klasgenootjes hielpen me enorm 
en binnen een jaar kon ik al Nederlands 
spreken. Vanaf dat moment werd Neder-
lands de belangrijkste taal in mijn leven, 
al sprak ik thuis nog wel Spaans met 
mijn moeder. Als ik nu nog naar Spanje 
op vakantie ga kan ik met iedereen com-
municeren, maar omdat ik geen rollende 
R heb, denkt iedereen dat Spaans niet 

mijn eerste taal is. Als het over politiek 
gaat of andere wat moeilijker onderwer-
pen is het ook lastig te volgen. Thuis heb 
ik het niet met mijn moeder over die 
onderwerpen. 

Als ik in Frankrijk ben merk ik echt dat de 
motor eerst even op gang moet komen. 
Het zit allemaal nog wel ergens, maar 
het duurt gewoon even voordat je weer 
lekker in een taal zit. 
Van de talen die ik spreek denk ik dat 
ik Spaans het mooist vind. Dat merk 
ik vooral als ik La Casa de Papel kijk 
met mijn vriend. Er zit zoveel emotie in 
de manier waarop de personages met 
elkaar praten. 

TEKST ILJA SCHEIFES 
BEELD EVA NAGELKERKE
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THE 
(C) WAY UP

Niel Verstegen is werkzaam bij het Rad-
boudumc in Nijmegen. Niet direct wat je 
zou verwachten bij een communicatie- 
wetenschapper, maar Niel werkt bij de 
afdeling communicatie. Hij werkt hier al 
sinds zijn afstudeerjaar. “Ik had geen zin 
om in de horeca te gaan werken om bij te 
verdienen, maar ik wilde wel al iets doen 
wat met mijn studie te maken had.”  Vol-
gens Niel is dat de makkelijkste manier 
om ervaring op te bouwen en tegelijk wat 
bij te verdienen. Maar rustig was het niet. 
Hij was vier dagen in de week werkzaam 
bij het ziekenhuis en moest tegelijk ook 
proberen af te studeren. “ Het waren lan-
ge dagen en het was soms aardig stress-
vol. Maar ik heb er ook veel van geleerd.”

Niel is sindsdien bij het Radboudumc ge-
bleven. Hij is content manager en sinds 
het begin van dit jaar ook communicatie-
adviseur. Als content manager houdt hij 
zich bezig met de Radboudumc-website, 
waarbij hij is toegespitst op het onderdeel 
research. De website van het Radboud- 
umc is relatief nieuw en Niel moet er 
onder andere voor zorgen dat deze vorm 
krijgt en up-to-date blijft. Hierbij is hij 
veelal bezig om ingewikkelde onderzoeks- 
onderwerpen, -projecten en -uitkomsten 
een plek te geven en ze begrijpelijk te  
maken voor ‘het gewone volk’. Ik vroeg 
Niel of dat niet ingewikkeld was, aange-
zien hij geen medische achtergrond heeft: 
“Het is soms puzzelen, aangezien dokters 
en onderzoekers af en toe terugvallen op 
hun medische termen, maar meestal hou-
den ze rekening met het feit dat wij dat 
soms niet begrijpen. Ik moet wel zeggen 
dat de ervaring er wel voor zorgt dat je 
aan de medische termen gewend raakt.” 

Verder werkt Niel ook als communicatie-
adviseur bij het Radboudumc. Dit is ook 
onderdeel van de afdeling communicatie. 
Binnen deze functie houdt hij zich vooral 
bezig met het advies geven over de com-
municatie binnen het ziekenhuis. “Je bent 
verantwoordelijk voor de manier waarop 
de communicatie ingezet moet worden, 
variërend van het bedenken van slogans 
tot aan het mee opzetten van events.” 

Niel vertelt me tijdens ons gesprek dat hij 
heel erg houdt van creatief schrijven. “Ik 
dacht altijd dat ik de journalistieke wereld 
in wilde.” Hij besloot zich te focussen op 
het schrijven. Hij werd redacteur en later 
ook hoofdredacteur bij de Freem. “Dit 
heeft me veel gebracht. Het was een van 
de eerste momenten dat ik me zo verant-
woordelijk voelde voor iets. Het voelde 
enorm goed als daar ook iets moois uit 
kwam.” 

Tussen de bachelor en de master besloot 
Niel een tussenjaar te nemen, om zich 
volledig te focussen op zijn keuze voor 
de master. Dat hele jaar heeft hij stages 
gelopen in Utrecht. Hij begon met een 
journalistieke stage in de muziekhoek. 
Niet verwonderlijk: ondertussen schreef 
hij in zijn vrije tijd al zowel albumrecen-
sies als nieuwsberichten voor festivals. 
Het tweede halfjaar wilde hij de marke-
tingkant meer gaan ontdekken en heeft 
hij stagegelopen bij bol.com. Wederom 
intensief: “Ik stapte in het donker in de 
trein richting werk en kwam in het donker 
weer thuis. Maar het was het waard. Dit 
jaar was echt een keerpunt in mijn loop-
baan. Ik dacht altijd dat ik de journalistie-
ke wereld in wilde, maar door deze stage 
besefte ik dat ik beïnvloedend schrijven 
nóg leuker vond.”

Ik vroeg Niel ook hoe hij de overstap tus-
sen de studie en het werk had ervaren. 
“Doordat ik al werkte bij het Radboud-
umc, was het eigenlijk niks nieuws voor 
mij. Ik hoefde me niet meer zorgen te  
maken om het afstuderen. Als het tijd 
is om naar huis te gaan, ben je ook écht 
klaar. Dit brengt heel veel rust. Daarnaast 
hoef ik maar tien minuutjes naar mijn 
werk te fi etsen en kan ik in het mooie 
Nijmegen blijven. Dit maakt het ook al-
lemaal extra fi jn.” Ten slotte vertelde Niel 
dat hij ergens de studententijd ook wel 
miste. “Ook al kwam ik niet altijd naar 
colleges, ik was wel een goede student. Ik 
haalde prima cijfers. Ik zou eigenlijk weer 
eens mijn oude samenvattingen willen 
lezen. De vakken zijn zo interessant. Maar 
dat besef je soms pas achteraf.”

“Ik dacht altijd dat 
ik de journalistieke    
wereld in wilde.”

TEKST SOFIA CLAVERO ROJAS
BEELD DAPHNE ESKES

Als student is het leven nog lekker overzichtelijk; naar college (of niet), studeren, soms een beetje spor-
ten, slapen en natuurlijk bier drinken! Er komt echter een tijd dat je een prachtige bul in je handen ge-

drukt krijgt en je plotseling geen student meer bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer 
een inspirerend kijkje in het leven na de studie Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een bé-

tje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.

NAAM
Niel Verstegen

FUNCTIE 
Content manager en communicatieadviseur 
bij het Radboudumc

AFGESTUDEERD IN
2017
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ST   RING
Hallo lieve lezers,  
Hoe begroeten jullie mensen die je niet kent of al lang niet 
hebt gezien? De keuze is reuze! Online maar ook face-to-face. 
Begroetingen in mailtjes bijvoorbeeld, blijven voor mij moei-
lijk. Al helemaal als je de naam van de ontvanger niet weet. 
En in de fysieke wereld? Een knuffel, een kus, twee kussen of 
zelfs drie kussen? Het is vaak wel een erg formele bedoeling. 
Kan het niet wat losser allemaal? 

TEKST LAURA HAAGMANS
BEELD MARLOES VAN DALEN

Online begroetingen zijn zo verschillend. De een 
verwacht iets formeels en de ander heeft liever iets 
informeels. Ik vind het bijvoorbeeld altijd lastig om 
een docent te mailen. Zij schrijven mij een mailtje 
waarin ze beginnen met ‘Hoi Laura’. Moet ik dan 
terugmailen ‘Hoi Karel’? Ik twijfel altijd, is dit te 
informeel? Ik houd het dan maar bij ‘Beste meneer 
Jansen’. Hoe saai dat ook is. En mailtjes naar een 
bedrijf, waarbij je helemaal niet weet wie dat mail-
tje leest, hoe begin je die mail? Beste meneer/
mevrouw is weer zo onpersoonlijk, zo formeel. Ik 
ben een beetje klaar met dat formele gedoe. De 
meeste mensen willen tegenwoordig liever met 
hun voornaam worden aangesproken dat met hun 
achternaam. Dan moet dit bij begroetingen ook 
kunnen! Ik zou het veel leuker vinden als er geen 
formele online begroetingen meer waren. ‘Hoi 
Karel’ is veel persoonlijker, zou toch gewoon 
moeten kunnen! 

En in de fysieke wereld is de ultieme Nederlandse 
begroeting toch wel de drie kussen. Ik ben hier per-
soonlijk helemaal geen fan van! Ik zal via een voor-
beeld uitleggen waarom. Beeld je in dat je naar het 
verjaardagsfeestje van je oom gaat. De familie zit 
al in een kring aan de taart wanneer jij binnenkomt. 

Natuurlijk komt de jarige job meteen op je af-
gelopen. Had hij zich niet even glad kunnen 
scheren voor zijn verjaardag? Zijn stoppels 
schuren over je wangen wanneer hij je drie kussen 
geeft. Heel je wang stinkt meteen naar zijn goed-
kope aftershave, lekker… dan moet je de rest van 
de familie nog; de tante met de rode lippenstift, je 
oma met die veel te vochtige lippen, je neef wiens 
adem stinkt naar de zak Doritos die hij net naar 
binnen heeft gewerkt. Bah. Niemand zit toch te 
wachten op die formaliteit van drie kussen? Ik geef 
mensen veel liever knuffels als begroeting. Ik vind 
dat ook veel persoonlijker. Het hoeft van mij 
allemaal niet zo formeel met dat gekus. Ik vraag 
me ook af of er echt mensen zijn die die drie 
kussen fijn vinden, die ervan genieten. Ik kan het 
me niet voorstellen. Knuffels geven is veel comfor-
tabeler dan drie kussen geven aan de lucht naast 
iemands wang. Mijn perfecte fysieke begroeting 
zou dan ook een knuffel zijn.  

Het is dus tijd dat wij met z’n allen de formele 
begroetingen afschaffen. Doe lekker waar jij je 
goed bij voelt. Weg met de drie kussen, weg met 
de beste, de geachte. Als wij nou even afspreken 
dat we overstappen op knuffels, dat zou mijn 
leven een stuk beter maken! 
 
Dikke knuffel van mij!
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OLC UPDATE
De afgelopen periode is er op de campus niet altijd even veel te doen geweest. Toch is er ook vanuit de Opleidings-

commissie weer genoeg te melden! Zo blikken we vooruit op de verkiezingen en de panelevaluaties, en zijn er weer een 
aantal dingen om te evalueren. Zo weten ook wij elkaar te vinden in een videogesprek, want ook de cursusevaluaties 

wachten natuurlijk niet!

TEKST RIK MEIJER
BEELD MARLOES VAN DALEN
FOTO’S CARLO HAGEMANN

Verkiezingen
Inmiddels zijn de lijsten met kandidaten 
aangeleverd voor de studentenverkiezin-
gen op de RU. Van dinsdag 2 tot donder-
dag 4 juni zullen de verkiezingen voor de 
universitaire studentenraad, de facultaire 
studentenraden en de opleidings-
commissies plaatsvinden. Hierover 
ontvang je per mail alle info!

Panelevaluaties
Ieder jaar worden er panelevaluaties 
gehouden om de opleiding niet alleen 
per cursus maar ook in algemenere zin 
te behandelen. Het is erg waarschijnlijk 
dat de komende evaluatie digitaal wordt 
afgenomen. Vorig jaar is dit al eens 
gebeurd, en met de huidige omstandig-
heden maakt dat het evalueren natuurlijk 
ook een stuk haalbaarder. Binnenkort zul 
je hier meer over horen, en dan zouden 
we het erg op prijs stellen als je deze 
evaluatie in wilt vullen!
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TEKST ELINE KEUVEN
BEELD DAPHNE ESKES

NAWOORD
Bij het thema Europa vind ik het moeilijk 
om niet aan de huidige pandemie te den-
ken. Hoewel ik een ontzettende optimist 
ben, is het lastig om in deze nare periode 
continu positief te blijven. Ik baal als een 
stekker dat we niet kunnen afspreken 
met onze vrienden, dat we niet kunnen 
genieten van een koud biertje op een 
terrasje en dat we niet als een stelletje 
mafkezen kunnen dansen op ‘Peanut 
Butter Jelly’ in de Malle.

Hoe politiek correct het ook mag klinken, 
ben ik ook juist extra dankbaar voor al 
hetgeen wat ik wé l heb en dat ik über-
haupt een dak boven m’n hoofd heb. 
Omdat reizen voorlopig nog niet op de 
planning staat is het hoog tijd dat we 
gaan herontdekken wat voor moois ons 
eigen kikkerlandje te bieden heeft.
 

Europa doet me ook denken aan onze 
zuiderburen. Zelf woon ik nog geen vijf 
minuten van de Belgische grens en heb 
ik voordat ik in Nijmegen ging stude-
ren altijd in België  op school gezeten. 
Hoewel onze landen op veel vlakken op 
elkaar lijken, is er nog altijd een wereld 
aan verschillen. 

Door series als ‘Temptation Island’ weten 
de meeste Nederlanders ondertussen 
dat een Belg met ‘poepen’ iets compleet 
anders bedoelt dan naar de wc gaan. Er 
is een oneindig lange lijst met verschil-
len tussen onze woordenschat. Zo zijn er 
ook tijdens het uitgaan enkele verschil-
len. Men gaat bijvoorbeeld niet bij elkaar 
indrinken voor het 
uitgaan, maar 
men gaat 
naar een 
pré . 

Daarnaast fi x je niet iemand, maar doe 
je iemand binnen of muil je met die 
persoon. Die taalbarrière gaat verder 
dan alleen tijdens het uitgaan. Als een 
Vlaming in de supermarkt op zoek is 
naar platte kaas en muizenstrontjes, is hij 
eigenlijk gewoon op zoek naar de kwark 
en hagelslag. 

Een ding uit Vlaanderen dat ik zeer zeker 
mis in Nijmegen, is de ‘Bicky Burger’; 
een sappige hamburger tussen een zacht 
geroosterd broodje met sesamzaad, 
geroosterde uitjes, salade en de geheime 
Bicky saus. Een fenomenale burger die 
gelukkig al in enkele Limburgse frituren 
is te bemachtigen. 

Hoewel ik de schattige accentjes en de 
Bicky burger op z’n tijd zeker mis, zie ik 
mezelf nergens anders studeren dan in 
Nijmegen en ben ik een trotse Nederlan-
der met simpelweg een aantal Vlaamse 
trekjes. 

P.S.: het is pennenzak niet etui 
P.P.S.: Cavakes? 
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Bankieren op
jouw moment
Met het Rabo StudentenPakket regel je je
bankzaken net zo makkelijk thuis als onderweg.
Via de Rabo Bankieren App even je saldo checken,
je vrienden terugbetalen of last minute je huur
overmaken. Waar je dan ook bent.

Open jouw Rabo StudentenPakket op
rabobank.nl/studeren

Kom maar op met de toekomst


