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Haastend op de 
fiets in de hoop 
nog een fatsoen-
lijk stoeltje in de 
collegezaal te be-
machtigen, heeft 
plaatsgemaakt 
voor (vijf minuten 
voor het college 
begint) je bed 

uitrollen om de webcam aan te zetten. 
Wat een gekkigheid! Gelukkig zijn er 
ook dingen die wel lekker hetzelfde 
zijn gebleven, zoals de eerste editie 
van de Freem. In deze Freem blijven 
we in thema met het thuis studeren en 
gaan we inzoomen. Zo vertelt Danny 
Simons hoe hij samen met zijn 
collega’s bij NOS Stories nieuws en 

moeilijke onderwerpen interessant 
maakt voor jongeren, leren we de 
ideale thuisblijfdag van oude bekende 
en nieuwe Communicatiewetenschap-
pers kennen en geeft vierdejaarsstu-
dent Cedra van Erp een kijkje in hoe 
zij haar passie voor schrijven heeft 
ontwikkeld. Wellicht heb je tijdens al 
die vrije tijd thuis Avatar: The Last Air-
bender voor de zesde keer opnieuw 
gekeken en vraag je je af hoe ze al 
die stemmen toch inspreken. Check 
dan vooral even onze reportage met 
stemacteurs Jelle Amersfoort en Eva 
Kolsteren. Veel leesplezier!

Jan Scholten
Hoofdredacteur 2020-2021

        FreemCW        FreemCW
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INTERVIEW MET...

NOS Stories is hét nieuwsaccount voor jongeren (en stiekem ook studenten) op Instagram. Dagelijks laten zij via 
korte video’s het nieuws zien, maar pluizen zij ook uitgebreid onderwerpen uit in hun Youtube-video’s. Een van de 
gezichten van NOS Stories is Danny Simons. Voor het interview van deze editie vertelt hij alles over zijn ervaringen 
bij dit nieuwsplatform.

TEKST MARIEKE SMID & MARLIS  TE HENNEPE
BEELD LIEKE SPEE
FOTO’S STEFAN HEIJDENDAEL (NOS)

DANNY SIMONS
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aan de UvA. Tijdens deze master heb ik 
stage gelopen bij NOS Op 3: daar waren 
ze toen net in transitie van televisie naar 
online. NOS was op de achtergrond 
toen ook bezig met een online platform 
ontwikkelen voor middelbare scholieren. 
Ze waren toen al aan het experimenteren 
met NOS Kort, maar wilden dit uitbreid-
en. En aangezien ik een van de jongste 
op de redactie was en ook al veel ervar-
ing had met werken aan online platfor-
men, hebben ze mij toen gevraagd om 
mee te werken aan NOS Kort. Dit ging 
goed, waardoor ik mocht blijven. Nu ben 
ik er ondertussen al bijna vijf jaar!”

NOS Kort is een tijdje geleden veranderd 
in NOS Stories. Zijn er behalve de naam 
ook andere dingen veranderd?

“NOS Kort was al best snel serieus, maar 
we hebben wel wat dingen veranderd bij 
de overgang naar NOS Stories. Niet te 
radicaal, want dan verlies je misschien 
volgers: ze volgen je immers om hoe 
je op dat moment bent. We zijn 
gaan experimenteren met vaste 
rubrieken en een andere 
vormgeving, maar we 
hebben de algemene 
koers wel gelijk 
gehouden. Er is op dit 
moment geen enkel 
ander nieuws-
account dat net zo 
groot is als NOS 
Stories en daar 
zijn we heel trots 
op, maar het is 
natuurlijk wel 
belangrijk om te 
blijven ver-
nieuwen.” 

De content 
van zowel NOS 
Stories, NOS op 
3 en NOS en komt 
redelijk met elkaar 
overeen. Stemmen 
jullie dit op elkaar af?

“Ja, zeker. We zitten 
in dezelfde hoek van het 
gebouw, alle redactie-
ruimtes zitten naast elkaar. 
De verschillende eindredacties 
overleggen met elkaar en stemmen 
met elkaar af: wat doen jullie, wat doen 
wij? We proberen dus vaak wel dingen 
te combineren. Bijvoorbeeld bij de ophef 
over Famke Louise en de hashtag ‘ik 
doe niet meer mee’: dan verdelen we 
de taken. Wij van NOS Stories hebben 
namelijk beter contact met influencers, 
dus wij nemen contact met hen op. Dan 
zorgt de redactie van het Jeugdjournaal 
weer voor wat anders. Dus ja, we werken 
veel samen. We zijn namelijk allang blij 
als mensen de weg naar één van onze 
NOS-accounts vinden.” 

Kan je vertellen wat je allemaal doet bij 
NOS Stories?

“Ik doe eigenlijk van alles! Ik doe bij-
voorbeeld redactiewerk, maar 

ik maak ook verslagen en 
presentaties. Als redacteur 

doe ik eigenlijk bijna 
alleen maar de You-

Tube-verhalen van 
NOS Stories, dus 
dat zijn verhalen 
rond de tien 
minuten over 
wat langere 
onderwerpen. 
Sommige 
verhalen zijn 
meer uit-
leg-verhalen, 

maar in een 
deel van die 

video’s zit ook 
echt onderzoek. 

Daar proberen we 
impact mee te maken. 

Een voorbeeld daarvan 
is een video over steekin-

cidenten in Rotterdam die we 
onlangs maakten. Hierbij waren wij 

de eerste die spraken met jongeren die 
zelf in dat milieu leven. Voor dat verhaal 
waren we zelfs genomineerd voor De 
Tegel, een belangrijke journalistiekprijs. 
Op het Youtube-kanaal van NOS Sto-
ries proberen we een balans te vinden 
tussen video’s met een moeilijk verhaal 
en verhalen die wat dichterbij jongeren 
zelf staan. Het verschil met mijn andere 
collega’s is dat ik veel in beeld kom op de 
kanalen als presentator. Naast Youtube 
bemoei ik me ook met de andere platfor-
men van NOS Stories, zoals de site en 
het Instagram account.” 

En hebben al die platformen dezelfde 
doelgroep?

“Ja, alles waar het logo NOS Stories aan 
vastzit is voor jongeren van 13 tot en met 
19 jaar. De NOS heeft eigenlijk een soort 
vierstapsmodel: je hebt het Jeugdjour-
naal voor jonge kinderen, daarna komt 
NOS Stories voor jongeren, NOS op
3 voor jongvolwassenen en daarna komt 
NOS voor volwassenen vanaf dertig 
jaar.” 

Hoe ben je bij NOS Stories terecht 
gekomen?

“Ik was 14 jaar toen ik begon bij de 
lokale omroep in Weesp. Daar heb ik 
vrijwillig radio en tv gemaakt en heb 
ik heel veel ervaring opgedaan. Ik had 
altijd al het idee dat die ervaring mij in 
de toekomst zou kunnen helpen. Je leert 
namelijk heel wat mensen kennen bij 
zo’n lokale omroep. Ik heb daarna Com-
municatiewetenschap gestudeerd aan de 
VU in Amsterdam en vervolgens ben ik 
de master Journalistiek gaan doen 

“Er is in principe 
geen één onderwerp 
dat we niet posten: 
alles is mogelijk.”

Want het doel van alle accounts is dan 
ook hetzelfde?

“Ja, eigenlijk wel. Kinderen maken bij 
het Jeugdjournaal voor het eerst kennis 
met nieuwsonderwerpen en kunnen 
hierdoor een eigen mening leren vor-
men. We vinden het belangrijk dat ze de 
NOS vervolgens blijven zien als een 
betrouwbaar nieuwsmerk in Nederland 
dat hen de wereld laat begrijpen. We 
hopen daarom dat ze met ons mee-
groeien naar het volgende kanaal.”
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In sommige filmpjes zit best veel werk, 
bijvoorbeeld met betrekking tot graph-
ics. Hoe doen jullie dat als er breaking 
news is, zoals bij een aanslag?

“Bij breaking news posten we vaak 
eerst een foto in onze story als push-
melding. Daarna gaat een van de 
redacteuren aan de slag om er 
beeldmateriaal bij te verza-
melen en om er een video 
van te maken. En we gaan 
ook wel eens live. We 
hebben dat bijvoorbeeld 
tijdens het begin van 
de coronacrisis veel 
gedaan. We proberen 
dan een ooggetuige 
of een van onze 
correspondenten 
in de live-
stream te krijgen.”

Tot slot: heb je 
nog tips voor 
onze studenten 
die net als jij de 
journalistieke kant 
op willen gaan?

“Ja, ga vooral veel 
ervaring op doen! 
Want journalistiek is 
iets wat je vooral in de 
praktijk leert. Het helpt 
al als je bijvoorbeeld ooit 
een YouTube-kanaal hebt 
gehad, waardoor je weet hoe 
je moet monteren. Of als je een 
podcast hebt gemaakt, waardoor je 
weet hoe je audio moet monteren of 
goed met je stem om kunt gaan. Of ga 
bijvoorbeeld in een blad schrijven en een 
portfolio opbouwen. Als je dan ergens 
stage wil lopen kan je a) laten zien dat 
je wat kan en b) laten zien dat je hier 
zelf voor hebt gezorgd. Het is belangrijk 
dat het uit jezelf komt en vrijwillig is, en 
niet verplicht vanuit school of studie: dat 
laat je ambitie zien. Tot slot zou ik nog 
meegeven om te proberen je ergens in 
te specialiseren. De meeste journalisten 
zijn generalisten, maar als je bijvoor-
beeld alles weet over kunst, dan kan 
dat echt jouw toegevoegde waarde zijn.  
Daarnaast zijn alle redacties bezig met 
diversiteit en daarbij kan een special-
isme goed van pas komen. Dus ga 
je specialiseren, laat je ambitie 
zien en doe ervaring op!”

Hoe beslissen jullie welke onderwerpen 
jullie wel en niet posten op jullie Insta-
gram account?

“Er is in principe geen één onderwerp 
dat we niet posten: alles is mogelijk. 
Als we van tevoren al vaststellen wat 
we niet willen posten, dan zou dat ook 
censuur zijn. Het is wel elke keer de kunst 
hoe je een onderwerp brengt. We willen 
natuurlijk jongeren eerlijk laten zien hoe 
de wereld in elkaar zit, maar we willen ze 
ook geen angst aanjagen. We prober-
en daarom bijvoorbeeld schokkende 
beelden te vermijden. Daar voelen we 
een bepaalde verantwoordelijkheid 
voor.” 

Vaak ontstaan er in de reacties onder 
jullie nieuwsvideo’s discussies en haatre-
acties. Hoe gaan jullie hiermee om?

“We proberen hierop grappig, maar niet 
kwetsend terug te reageren. Alle menin-
gen zijn welkom en de drempel om iets 
te verwijderen is vrij hoog. Maar zodra er 
reacties worden geplaatst die racistisch 
of pestend zijn, of waarin met kanker 
wordt gescholden, halen we ze weg. 
Binnen onze redactie zijn er een paar 
mensen die hier heel goed mee om kun-
nen gaan. We zitten momenteel met twee 
mensen per dag op Instagram van half 
zeven ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds. 
Maar binnenkort zitten we er zelfs met 
z’n drieën, aangezien we erg zijn 
gegroeid. Daarnaast hebben we voor de 
reacties speciale redacteuren en zij heb-
ben ook richtlijnen met elkaar afgespro-
ken. We willen in onze reacties niet 
gemeen overkomen, dus zullen reacties 
terug altijd met een knipoog blijven.”

Nieuws stopt eigenlijk nooit: jullie 
krijgen waarschijnlijk de hele dag onder-
werpen binnen op de redactie. Maar hoe 
doen jullie dat in het weekend en 
‘s nachts? Is daar ook een speciaal team 
voor?

“Er zijn eigenlijk altijd mensen op de 
redactie van NOS Stories, behalve ‘s 
nachts. ‘s Ochtends begint de eerste 
persoon om half zeven en om tien uur 
‘s avonds gaat de laatste persoon weg. 
Het is voor ons in principe ook niet echt 
nodig om ’s nachts aanwezig te zijn. 
Op de NOS-vloer zitten natuurlijk wel 
mensen ‘s nachts, maar die houden zich 
bezig met Teletekst en de radio. In het 
weekend zitten er echter wel mensen van 
NOS Stories op de redactie. Daarnaast 
denken we altijd na over de volgorde van 
de video’s. De laatste video van de dag 
moet bijvoorbeeld niet een al te contro-
versiële video zijn, want dan kan het zijn 
dat er een heftige discussie in de reacties 
ontstaat die wij niet meer kunnen moni-
toren.” 

“Het is belangrijk dat het uit jezelf komt en 
vrijwillig is, en niet verplicht vanuit school

of studie: dat laat je ambitie zien.”
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STUDENTEN VS DOCENTEN

Laten we eens wat meer inzoomen op het verschil tussen de studenten van nu en de studenten van vroeger 
(de docenten). Leven we vandaag de dag op dezelfde manier als zij? Of zijn er toch meer verschillen dan dat we in 

eerste instantie dachten? In deze editie Elyse Kruit en Anne Sadza over de twee verschillende studententijden. 

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL
BEELD MARLOES VAN DALEN

D E Z E  E D I T I E :  E L Y S E  V S  A N N E

Studenten ervaren nu meer studiedruk 
dan vroeger.

Anne: “Wat ik zie is dat studenten meer 
druk ervaren en vooral meer haast lijken 
te ervaren met het afronden van de 
studie. Toen ik ging studeren was het 
heel normaal dat je wat langer over je 
studie deed. Ik denk dat dit komt door 
het invoeren van het leenstelsel, maar ik 
denk zelf dat het zonde is.
Het zou jammer zijn als je ervaringen 
zoals het volgen van een extra vak, een 
buitenlandsverblijf of bestuursjaar over-
slaat, vanuit haast om je studie zo snel 
mogelijk af te ronden.”

Elyse: “Ik merk nu dat er ook veel druk 
komt van andere factoren. Mensen om 
je heen, sociale media, dat was vroeger 
volgens mij een stuk minder. Het per-
fecte ideaalbeeld nu is dat iedereen die 
VWO geeft gedaan, naar de universiteit 
gaat. Want dat hoort.” 

Anne: “Ik denk dat er ook meer druk is 
gaan liggen op het studeren doordat wij 
de kans hebben gekregen om te gaan 
studeren, terwijl onze (groot)ouders die 
niet hebben gehad. Je krijgt die kans, 
dus dan moet je er ook gebruik van 
maken. Je kunt alles kiezen, je hebt alle 
mogelijkheden, je kunt alles worden, ik 
snap wel dat dat een bepaalde druk met 
zich meebrengt.”

Door technologie is onderwijs nu veel 
makkelijker en toereikender dan vroeger.

Anne: “Doordat we nu ineens gedwon-
gen zijn om een deel van ons onderwijs 
digitaal te doen, komen dingen ineens in 
een soort stroomversnelling. De afgelo-
pen jaren werden er bijvoorbeeld al veel 
kennisclips opgenomen. Die ontwikke-
lingen waren al gaande, maar die komen 
nu in een stroomversnelling. Ik ben veel 
meer van het echt in contact zijn met 
mensen, maar toch zat ik te denken dat 
soms videobellen best handig is. Wan-
neer studenten een vraag hebben, kun-
nen ze direct een mailtje sturen met een 
Zoomlink, zodat je elkaar meteen even 
kan zien. Als dit op de campus moet, 
gaan daar soms wel dagen overheen.”

Elyse: “Doordat we nu online moeten 
studeren, merk je hoeveel er wel en niet 
kan. Het is natuurlijk anders dan 
face-to-face en het valt ook niet te ver-
vangen vind ik, maar toch vind ik wel dat 
er dingen kunnen blijven. Een responsie-
college mag van mij bijvoorbeeld best 
online blijven. Ik vind het stellen van 
vragen een stuk laagdrempeliger in een 
Zoomcollege dan in een grote college-
zaal, waar iedereen je aankijkt. Dat neemt 
niet weg dat het online onderwijs toch 
minder is dan in het echt. Het fysieke 
blijft toch wel altijd heel fi jn. Het mag van 
mij wel gedeeltelijk worden.”

Studenten gaan nu sneller op kamers 
dan vroeger. 

Elyse: “Tegenwoordig heb ik het idee dat 
iedereen op kamers wil. Of het meteen 
in het begin is, of als ze het nog even-
tjes aan willen kijken, uiteindelijk gaat 
iedereen toch wel. Het is een stukje zelf-
standigheid en vrijheid die erbij hoort. 
Het was mede door de afstand (ik kom 
zelf uit Flevoland) en doordat mijn zus 
twee jaar voor mij ook al op kamers was 
gegaan, dat ik automatisch ook ging. 
Maar ook als het niet had gehoeven, was 
ik toch op kamers gegaan. Ik ga stude-
ren, ik ga een nieuw leven beginnen en 
daar hoort op kamers gaan ook bij.”

Anne: “Het hoort er ook wel bij vind ik. 
Studeren is meer dan alleen kennis ver-
garen, het is vooral een periode waarin 
je je eigen leven moet gaan leiden, op 
eigen benen gaat staan en je eigen huis-
houden moet gaan beginnen. In mijn tijd 
was je ook al een uitzondering als je niet 
op kamers ging.”

mogelijkheden, je kunt alles worden, ik 
snap wel dat dat een bepaalde druk met 
zich meebrengt.”

minder is dan in het echt. Het fysieke 
blijft toch wel altijd heel fi jn. Het mag van 
mij wel gedeeltelijk worden.”
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DE BEKENDSTE ONBEKENDEN: 
STEMACTEURS EN VOICE-OVERS

In deze reportage zoomen we in 
op een heel specifiek beroep. We 
nemen een kijkje bij twee stemac-
teurs en voice-overs uit verschil-
lende generaties. Jelle Amersfoort 
(40) is onder andere te horen in de 

reclamespotjes van BMW, de Con-
sumentenbond en Witte Reus. Ook 
is hij de Nederlandse stem van Bob 
de Bouwer. Eva Kolsteren (18) horen 
we terug in films als Incredibles 2 en 
de GVR.

TEKST JIP GROOTEN &
TEKST IRIS KOOPS
BEELD LISAN POT
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Jelle staat ons op te wachten in 
zijn studio in een bedrijfs-
verzamelgebouw, of zoals hij 
zelf het noemt: “een soort 
mancave”. De knusse studio ligt 
op fietsafstand van zijn huis. In 
een geïsoleerde booth waar je 
zelfs een speld kan horen vallen 
spreekt hij onder andere voice-
overs, internetcommercials en 
boeken in. Daarna bewerkt en 
mixt hij zijn eigen stem op de 
computer die op zijn bureau 
staat. Jelle laat ons zien hoe 
makkelijk het is (als je verstand 
van zaken hebt) om zijn normale 
stem om te toveren in een bijna 
geanimeerde, krachtige, heldere 
en commerciële voice-over, door 
simpelweg aan een paar virtuele 
knoppen te draaien. Hij vindt het 
fijn om zo’n ruimte dicht bij zijn 
huis te hebben waar hij privacy 
heeft en vrijwel niemand weet dat 
hier opnames worden gemaakt die 
half Nederland elke dag hoort. Ook 
is absolute stilte natuurlijk van cruci-
aal belang: zelfs als er een microfoon 
of geluidswand een paar centimeter 
verdraaid wordt, kan dit zorgen voor een 
ander geluid.
    
Allereerst is het belangrijk om het 
onderscheid duidelijk te hebben tussen 
een voice-over en een stemacteur. Een 
voice-over is namelijk nog geen stemac-
teur, terwijl een stemacteur al wel snel 
een voice-over is. Jelle legt ons uit dat 
een voice-over vaak een mooie en war-
me stem is. Terwijl hij hierover spreekt 
past hij zijn stem gelijk aan: de ‘normale’ 
tone-of-voice verandert in een diepe, 
energieke intonatie. Een voice-over is 
kort door de bocht gezegd iemand die 
een commentaarstem kan hebben. Een 
stemacteur is juist voornamelijk een 
acteur. Hierin is het geluid van de stem 
nog niet eens het belangrijkste, maar 
het spel. Je moet snappen wat er in het 
script staat en de boodschap kunnen 
overbrengen. Acteren zonder beeld 
dus. Voice-overs spreken bijvoorbeeld 
commercials in, terwijl stemacteurs meer 
nasynchroniseren.

Hier legt Jelle ons enthousiast meer 
over uit. Hij vertelt ons over dubben: het 
inspreken van een tekenfilm, ofwel het 

nasynchroniseren. Al snel komt 
Bob de Bouwer ter sprake. 

Jelle is al vijf jaar de 
stem van Bob. Op 

deze rol is hij 
het trotst. Als 

voice-over 
spreekt hij

alle com-
mercials in op 
televisie, internet en 
radio voor BMW, maar ook 
uitleganimaties over hoe je je nieu-
we navigatie moet instellen bijvoorbeeld. 
Hij stipt aan dat deze rollen erg mooi zijn, 
maar met een sprankeling van ongeloof 
in zijn stem zegt hij dat hij eigenlijk het 
trotst is op het feit dat hij dit werk elke 
dag mag doen.

‘‘Als het over techniek 
gaat ben ik net een 

oma.’’
    

Eva Kolsteren (18) laat ons zien hoe haar 
inspreekdag eruit ziet bij WPP (Wim Pel 
Productions), omdat ze nog geen eigen 
studio heeft. De studio heeft twee ruim-
tes, gescheiden door een glazen muur. 
Aan de ene kant zit Eva op een hoge 
stoel met een iPad en tv voor haar neus, 
met haar koptelefoon op. Aan de andere 
kant zitten de regisseur en de technicus. 
De dubsessies duren vier uur en na twee 
uur is er een korte pauze, maar daarna 
is het meteen weer hard doorwerken. 
Het mixen van haar stem doet ze niet 
zelf, dat doet de technicus: “Als het over 
techniek gaat ben ik net een oma.”
   
Jelle heeft gestudeerd aan de Konings-
theateracademie en is naast stemacteur 

ook musicus en componist. Hij legt ons 
uit dat stemacteren eigenlijk ook muziek 
maken is. Je moet heel muzikaal zijn 
omdat je het ritme van het origineel 
precies moet kunnen imiteren. Jelle is 
altijd al artiest geweest, of dit nu achter 
de microfoon op een podium is of achter 
een microfoon in zijn eigen studio. Via de 
Koningstheateracademie kwam hij bij de 
televisiezender Jetix binnen als zingende 
presentator. Vanuit deze positie heeft 
hij op zijn vijfentwintigste een auditie 
gedaan als stemacteur en kreeg meteen 
drie rollen. Ook deed hij veel werk als 
presentator en begon hier de intro-stuk-
jes uit programma’s die hij presenteer-
de in te spreken. Het sneeuwbaleffect 
volgde: hij kocht een paar doeken en een 
goede microfoon om thuis teksten in te 
spreken en werd steeds meer gevraagd. 
Nu is hij als ZZP’er als full time stemac-
teur en voice-over. In zijn eigen studio 
spreekt hij nog steeds de kleine klussen 
in, terwijl hij voor de grote commercials 
en tekenseries/tekenfilms naar een dub-
studio gaat in Hilversum of Amsterdam.

Eva zit nu midden in haar tussenjaar. Wat 
ze volgend jaar wil gaan studeren weet 
ze nog niet, maar wat ze wel weet is dat 
ze in het creatieve wereldje wil werken. 
Naast dat Eva stemactrice is, heeft ze ook 
in Studio 100 series gespeeld, schrijft ze 
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haar eigen liedjes waarmee ze regel-
matig optreedt en is ze terug te vinden 
in musicals. Toen Eva acht jaar was 
speelde ze in de musical Droomvlucht. 
Haar medespeler werd gevraagd om een 
stemtest te doen in een dubstudio en Eva 
was ook welkom om langs te komen. Na 
haar stemtest had ze gelijk een rolletje in 
de film Het Mannetje van de Maan, een 
alternatieve film in de Verkadefabriek. 
Sindsdien is ze niet meer gestopt met in-
spreken. Ze werkt nu aan van alles: films, 
series en reclames.

Jelle kan zich geen mooier vak voorstel-
len. Weer met een vleugje van ongeloof 
in zijn stem vertelt hij dat hij gewoon lol 
kan trappen op zijn werk omdat hij teken-
films aan het inspreken is. “Het leukste 
wat er is, toch?” Ook vindt hij het prach-
tig dat hij onbekend bekend is. Dat kan 
bijna niemand zeggen. Hij legt ons uit 
hoe hij dit beleeft: “Moet je je voorstel-
len dat ik in de file zit en op de radio een 
BMW-spotje hoor: ik weet gewoon dat er 
om mij heen twintig auto’s zijn die ook 
Radio 2 aanhebben en mij dus horen. Als 
ze naast zich of in de autospiegel kijken 
zien ze mij ook, maar ze hebben geen 
idee dat ik dat ben op de radio.’’

‘’Ik zei ‘wauw’ op 
lichtjes!’’

Eva heeft in de tien jaar dat ze stemac-
trice is al heel wat mooie rollen mo-
gen inspreken, maar ze vertelt ons dat 
Incredibles 2 en de GVR zonder twijfel de 
projecten zijn waar ze het meest trots op 
is. Omdat deze films zo grootschalig en 
populair zijn, moet alles tot in de puntjes 
kloppen. Eva legt uit dat dit erg zwaar 
werk kan zijn, omdat scenes vaak op-

nieuw opgenomen moesten worden. Wat 
de GVR nog uitdagender maakte, is dat 
het hele scherm geblurd was. Omdat het 
een Disneyfilm is, mochten de stemac-
teurs het beeld nog niet zien, waardoor 
alleen het hoofd van je personage omcir-
keld werd. Eva vertelt ons dat ze als Sofie 
in de GVR ‘wauw’ moest zeggen. “Pas 
toen ik de film in de bioscoop zag wist 
ik waarop ik ‘wauw’ zei, ik zei ‘wauw’ 
op lichtjes!” Hierbij vertelt Eva dat het 
eigenlijk niet veel uitmaakt wat voor rol 
ze te pakken heeft “Een draaiperiode 
is altijd leuk en van ieder project kan ik 
iets leren.” Het is daarom ook niet slim 
om een klus te weigeren, kan Eva ons 
vertellen. Er zijn ontzettend veel mensen 
die dit werk willen doen, dus je bent 
zo vervangen en als je een klus afwijst 
word je minder snel gevraagd voor een 
volgende klus. Ze voegt hier wel aan toe 
dat ze een klus zou weigeren als haar 
eigen reputatie hierdoor wordt geschaad: 
“Ik zou bijvoorbeeld nooit een pornoklus 
aannemen.”
   
Jelle moet zichtbaar goed nadenken om 
een negatief aspect van zijn vak te noe-
men. Uiteindelijk zegt hij dat luisterboe-
ken soms wel een pain-in-the-ass kunnen 
zijn om in te spreken, omdat dit natuurlijk 
niet altijd zijn favoriete genre omslaat. In 
een kastje in zijn studio staan de luister-
boeken die hij afgelopen jaar heeft inge-
sproken. Bij een boek inspreken is niet 
alles hosanna: dit duurt gemiddeld zo’n 
twintig uur om te luisteren en twee tot 
drie keer zo lang om in te spreken. Ook 
heeft de schrijver zo lang over een boek 
gedaan dat je niet zomaar twee woordjes 
om kunt draaien. Jelle legt nadruk op 
het feit dat je als voorlezer in dienst staat 
van de schrijver. Dit betekent wel dat alle 
versprekingen, smakjes en niezen kun-
nen oplopen tot 400 à 500 fouten in twee, 
drie uur. Deze klussen accepteert hij wel, 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld politieke 
klussen die niet aansluiten bij zijn politie-
ke overtuiging. “Anders verbind je jezelf 
aan een merk of organisatie waar je niet 
mee verbonden wil worden.” Gelukkig is 
Jelle nooit in de positie geweest om een 
klus te weigeren en kan hij vrijwel alles 
aannemen.

Ook Eva vindt het moeilijk om een 
negatief aspect van het werk te beden-
ken. Uiteindelijk vertelt ze ons dat ze de 
reistijd naar het werk vervelend vindt. Ze 
is namelijk bijna anderhalf uur onderweg 
naar de studio waar ze een dubsessie 
heeft van vier uur, om vervolgens weer 
anderhalf uur terug naar huis te rijden. 
“Het is iets waar je echt omheen moet 
plannen.” Ook vertelt ze ons dat het 
werk vermoeiend kan zijn, ze moet altijd 
haar hele dag vrij maken zodat ze zich 
alleen op het dubben hoeft te focussen. 
Toch vindt ze het allemaal waard en kan 
ze zich net als Jelle geen betere baan 
voorstellen.

‘‘Je bent acteur, 
regisseur en 

technicus ineen.”

Heeft Jelle nog tips voor een (toekom-
stig) stemacteur? “Train je stem. Je stem 
is een spier, dus die kun je gewoon trai-
nen. Verder is het allerbelangrijkste hoe 
je de boodschap overbrengt. Je moet de 
tekst niet alleen kunnen interpreteren, 
voelen en uiten; je moet in de huid krui-
pen van het personage. Een goede stem 
is niet genoeg, het moet de luisteraar 
raken. En bedenk dat je veelzijdig moet 
zijn. Je bent acteur, regisseur en techni-
cus ineen.” 
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Een zwart vierkant posten op #blackouttuesday, met je he-
tero-vriendinnen feestvieren op de Pride in Amsterdam; we 
denken dat we met zijn allen lekker woke zijn. Ondertussen sta 
ik zenuwachtig in het Kronenburgerpark te overwegen of ik wel 
of niet de hand vast ga pakken van het meisje waar ik mee aan 
het daten ben. Of ik haar wel of geen afscheidskus ga geven 
op het station. Voor mijn gevoel lijkt het alsof we veel waarde 
hechten aan online onze sociale verantwoordelijkheid nemen, 
maar dit niet, of niet vaak genoeg, meenemen naar het echte 
leven. Hoe vaak zoomen we nou echt in op een probleem? Trek 
je je bek open als je oom een racistische opmerking maakt? 
Besef je je wel eens dat veel van de gebouwen waar jij naartoe 
gaat niet rolstoeltoegankelijk zijn? Dit soort dingen zijn echt. Dit 
soort dingen maken mensen dagelijks mee. Het houdt niet op 
buiten de online artikelen, posts en nieuwsberichten. Je sociale 
verantwoordelijkheid online is iets anders dan je sociale verant-
woordelijkheid in het echte leven. Natuurlijk kan aandacht voor 
een probleem een stukje bewustzijn creëren, maar ik vind dat 
het echte werk pas plaatsvindt in de werkelijkheid. Geen woor-
den, of beter gezegd; geen posts, maar daden. 

In een boek dat ik momenteel aan het lezen ben, las ik deze 
zin: “Hij kwam uit een wereld waarin ik altijd een vreemde zou 
blijven, hoe lang ik er ook in rond zou dwalen”*. Misschien is 
dat wel de kern van het probleem. We kunnen ons wel het leed 
van anderen voorstellen en ons er ook rot door voelen, maar 
dat gevoel gaat na enige tijd weer weg. Soms al bij het sluiten 
van Instagram. En dat is logisch. Hoe lang je je ook verdiept in 
hoe het leven is voor iemand met een donkere huidskleur, je 
zult als wit persoon nooit weten wat het werkelijk betekent om 
zwart te zijn. Hoe erg je ook meeleeft met nieuwsberichten over 
homokoppels die in elkaar zijn geslagen in Amsterdam, je zult 
als heteropersoon nooit twee keer stilstaan bij hand in hand 
langs volle terrassen lopen. Wat echter wel de vraag blijft, is 
hoe we dan tot verandering gaan komen in onze samenleving. 
Verandering vraagt om actieve deelname. Ja, een online deel-
name kan daarbij horen, maar is slechts een klein onderdeel. 
We zullen bewust moeten blijven van wat er speelt, op elkaar 
blijven letten, tegen elkaar ingaan waar nodig is, elkaar moeten 
beschermen. We zullen allemaal ons best moeten blijven doen.

Het thema van deze Freem is ingezoomd, maar op wat voor manier 
doen we dat eigenlijk in het dagelijks leven? Of we wel genoeg 

inzoomen en tot hoe ver ons inlevingsvermogen reikt, vraag ik me 
vaak af. 

TEKST ESMÉE MOOREN
BEELD LIV SIJBEN

NEEM JIJ JE SOCIALE 
VERANTWOORDELIJKHEID

*Deze quote komt uit Figuranten van Arnon Grunberg, overigens geen aanrader. 
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Van Ruud de Wild naar Brad Pitt en van Lieke van Lexmond naar Beyoncé: William Rutten heeft ze allemaal 
voor de lens gehad. Toch blijft hij bescheiden. De fotograaf die op zijn zeventiende begon bij de Hitkrant zit 
inmiddels al bijna drieëndertig jaar in het vak en weet niet van ophouden. We kregen een kijkje in Williams 

bijzondere leven en vroegen hem advies voor jonge fotografietalenten.  

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & JIP GROOTEN 
BEELD LIEKE SPEE

FOTO’S WILLIAM RUTTEN & RIK VAN DE WIEL

WILLIAM RUTTEN
VAN HITKRANT TOT HET PERFECTE PLAATJE
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Hoe ben je ooit begonnen met foto-
graferen? 

“Ik ben ooit begonnen met fotograferen 
als hobby en dat is best wel uit de hand 
gelopen. Als zestienjarige stond ik in het 
publiek bij het programma Countdown 
(televisieprogramma op Veronica). Daar 
begon ik op te vallen door dingen te 
schieten die anderen niet schoten. Om 
een voorbeeld te geven: als er van een 
artiest geen foto’s gemaakt mochten 
worden, dan probeerde ik in de kleed-
kamer te komen en alsnog die foto’s te 
maken. Dit lukte me eigenlijk altijd wel. 
Ik was een beetje brutaal en dacht out-
of-the-box, om op te vallen. Met deze 
foto’s kwam ik uiteindelijk bij de Hitkrant 
terecht. Op mijn zeventiende ging ik 
daar aan de slag en omdat de Hitkrant 
popsterren fotografeert kwam ik al snel 
in dat wereldje terecht. Het went snel om 
met grote sterren te werken, maar toch 
heb ik mezelf weleens moeten knijpen 
omdat mijn idolen ineens voor de lens 
stonden. Zo van: “Oh ik zit met Sting in 
een auto. En nu mag ik Paul McCartney 
fotograferen.” 

Nu heb je nooit een studie afgemaakt. 
Zou je advies zijn om dit wel te doen of 
is soms alles opzijzetten voor je passie 
toch belangrijker? 

“Tegenwoordig is het moeilijker om je 
passie te bereiken zonder enig diploma, 
tenzij je echt iets heel specifieks doet 
waar je heel goed in bent. Dat was in
mijn tijd wel een stuk makkelijker. Ook 
is een opleiding op de Fotovakschool 
geen garantie om succesvol fotograaf te 
worden. Op deze scholen zitten namelijk 
leraren die jouw maniertjes willen aanler-
en. Als ze zelf goed konden fotograferen, 
hadden ze geen lesgegeven op een foto-
vakschool, maar waren ze wel vakfo-
tograaf geweest. Een opleiding hoeft dus 
zeker niet in je voordeel te werken, maar 
het is vandaag de dag wel erg moeilijk 
om je brood te verdienen als fotograaf. 

Als ik nu opnieuw naar school zou moet-
en, zou ik een andere opleiding volgen 
dan fotografie. Als een soort vangnet, 
dan heb je iets waar je de rest van je 
leven op terug kan vallen. Dus, zorg voor 
een tweede plan, doe dat als opleiding 
en fotografeer erbij als hobby. Als ik voor 
een andere opleiding moet kiezen, denk 
ik wel dat communicatie mij ligt. Dat had 
ik vroeger nooit gedacht, maar ik ben 
heel erg goed in mijn eigen PR.” 

vijf minuten, omdat mensen in deze tijd 
zoveel mogelijk willen zien met zo weinig 
mogelijk aandacht. En zo maakt een foto 
hopelijk nieuwsgierig om te gaan lezen. 
Daarom zeg ik altijd: een goede foto is 
een foto die je het bijbehorende artikel 
laat lezen.”

 Wanneer is een plaatje echt ‘het per-
fecte plaatje’? 

“Een perfect plaatje is voor iedereen 
anders. In dat opzicht bestaat het dus 
eigenlijk niet. Zelf weet ik niet of ik het 
perfecte plaatje ooit hebt geschoten. Ik 
kijk nooit op deze manier naar mijn eigen 
foto’s, omdat ik nooit 100% tevreden 
ben. Er kan altijd wel iets verbeterd 
worden, door zo kritisch te blijven leer ik 
nog elke dag. Ik ken veel fotografen die 
hun eigen werk in hun woonkamer heb-
ben hangen. Dat heb ik allemaal niet.  

Voor mij voldoet een perfect plaatje aan 
een foto waar ik naar kan blijven kijken. 
In mijn woonkamer heb ik een hele grote 
concertfoto van Elton John hangen, 
gemaakt door Terry O’Neill. Het is van 
achteruit geschoten, dus naar het publiek 
toe. Elton John zit achter de piano in het 
Dodger Stadium in LA: zijn handen op de 
piano, hoofd naar achteren, mond open, 
je kan het hele stadion zien: echt dé 
perfecte foto.”

Heeft u nog een advies voor jonge foto-
grafen? 

“Ik vind dat je in ieder geval dingen moet 
proberen te doen die anderen niet voor 
elkaar krijgen. En daar wil ik natuurlijk 
niet mee zeggen dat je als een paparazzi 
mensen moet gaan lastigvallen en alle 
regels moet verbreken. Maar ik bedoel: 
probeer anders te denken, een ander 
beeld te maken dan de status quo. Je 
moet op één of andere manier zien op te 
vallen: wees onderscheidend en zorg dat 
mensen door jouw foto worden getrig-
gerd om het achterliggende verhaal te 
lezen.” 

Heb je meer de mindset van een onder-
nemer of van een fotograaf? 

“Ik denk dat ik meer een ondernemer 
ben dan fotograaf. Ik ben natuurlijk be-
gonnen als fotograaf, alleen ik merkte op 
een gegeven moment dat daar veel meer 
voor nodig was dan alleen het plaatje 
schieten. Ik heb altijd geweten dat het 
belangrijk is om je eigen PR te verzorgen 
en te laten zien waar je mee bezig bent. 
Sociale media hebben hierin veel voor 
mij betekend, want alleen fotograaf zijn 
is in deze tijd echt niet meer genoeg. Ik 
zie sociale media als een hele grote, gra-
tis etalageruit waar je in mag etaleren en 
op die manier krijg je klussen binnen. In 
het begin waren mijn collega’s hier niet 
enthousiast over en zij begrepen niet dat 
ik daar veel tijd in had zitten. Nu doen ze 
het allemaal, alleen zijn ze te laat.”

Wat maakt je onderscheidend van an-
dere fotografen in de industrie? 

“Ik denk dat klantvriendelijkheid, betrou-
wbaarheid en doelgerichtheid erg belan-
grijk zijn. Ook werk ik graag samen met 
mijn klant. Ik ben een fotograaf die met 
de klant de juiste foto’s uitzoekt, terwijl 
veel collega’s zelf de eindbeslis-
sing willen maken. Het belangrijkste 
is dat de klant, de artiest, het meest 
tevreden is. Want als de artiest tevreden 
is, willen ze de volgende keer graag 
weer met je samenwerken. Soms moet 
je daarvoor wel je ego opzijzetten. Het 
draait namelijk niet om mij, maar om de 
artiest. Zij zijn het merk en ik de 
dienstverlener.” 

Heeft de komst van de mobiele telefoon 
het landschap van de fotografen veran-
derd? 

“We zijn allemaal fotograaf sinds het mo-
bieltje een goede camera heeft. We lopen 
de hele dag met een camera op zak. Er 
zijn honderden miljoenen fotografen 
bijgekomen in de wereld, wat ook voor 
bekende mensen even aanpassen is. Er 
wordt tegenwoordig niet meer gevraagd 
om een handtekening, maar om een 
selfie. Zelf fotografeer ik ook veel met 
mijn telefoon. Het is een hele mooie aan-
vulling, maar het zal niet snel in de buurt 
komen van een camera, daarvoor is de 
resolutie nog veel te laag. Ik fotografeer 
bijvoorbeeld wel veel mijn kinderen met 
mijn telefoon. Deze heb je namelijk altijd 
binnen handbereik, daardoor mis je geen 
moment. Dat is bij een professionele 
fotocamera toch wel anders.” 

Een beeld zegt meer dan duizend woor-
den, bent u het daarmee eens? 

“Ik merk dat mensen liever een foto zien 
dan een artikel lezen of een filmpje kij-
ken. Die laatste twee kosten tegenwoor-
dig gewoon te veel tijd. Dus: één goed 
beeld zegt veel meer dan een filmpje van 

“Voor mij voldoet een
perfect plaatje aan 

een foto waar ik naar 
kan blijven kijken.”
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MYCELIUM 
INSIDEINTRODUCTIECOMMISSIE

Wat is de start van een nieuw 
collegejaar zonder de Introductie-
week? Dit warme welkom van de 
nieuwe communicatiewetenschap-
pers in spé wordt verzorgd door 
de Introductiecommissie. In deze 
introductieweek leren studenten hun 
medestudenten, studie, docenten 
en de universiteit kennen. Dit is een 
drukke week en hierbij zullen er 
onder andere praatjes gehouden 
worden door de docenten, de voor-
zitter van Mycelium en de studieadvi-
seur. Daarnaast zullen er ook 
activiteiten op de campus plaatsvin-
den om het universiteitsterrein beter 
te leren kennen en het verdwaald 
raken te voorkomen. Natuurlijk 
rekening houdend met de corona-
maatregelen die dan van toepassing 
zijn, zullen Rui van Bel, Britt 
Verschuren, Eline Keuven, Lisa 
Mombarg, Niek de Jong en Christa 
Rutten, onder leiding van Lotte 
Bosscher, een fantastische introduc-
tieweek neerzetten!

De Sponsorcommissie zal dit jaar op 
zoek gaan naar nieuwe sponsoren 
voor Mycelium. Zij zullen niet alleen 
bezig zijn met het zoeken van spon-
soren die Myceliun financieel willen 
steunen, maar ook naar horecage-
legenheden die een samenwerking 
aan willen gaan met ons voor de 
pasjeskortingen voor alle leden. Ook 
zal de sponsorcommissie de intro-
tasjes verzorgen. De Sponsorcom-
missie bestaat uit Florian Lavania en 
Senne Haverkort, onder leiding van 
Friso Berenpas. 

SPONSORCOMMISSIE

MEDIACOMMISSIE

De Mediacommissie zit vol met 
creatievelingen! Naast de Facebook-
banners en maandposters zal de 
Mediacommissie ook dit jaar weer het 
reisboekje ontwerpen. Ook het smoe-
lenboek valt onder een van de vele 
taken van deze commissie. 
Dit boekje komt, volledig in thema, 
vol te staan met de leukste tekstjes en 
weetjes over de actieve leden. Deze 
groep vol girlpower zal er met behulp 
van Photoshop en InDesign voor 
zorgen dat geen enkele activiteit aan 
je ogen voorbij gaat. Daarnaast zal, 
na groot succes van de vorige edities, 
Mycinema weer georganiseerd wor-
den door de Mediacommissie, in sa-
menwerking met de Eetcommissie. De 
Mediacommissie bestaat dit jaar uit 
Anouk Meulenbelt, Marloes Savelkoel, 
Natasja van Gennip, Vincie Gijsberg 
en Deveny de Kort, onder leiding van 
Milou Braat.

EETCOMMISSIE

De naam van de commissie zegt het 
al, alles draait om eten! Bij verschil-
lende feestdagen zorgt de Eetcommis-
sie voor gezelligheid onder het genot 
van een hapje of drankje. Van eigen 
pepernoten bakken tot een uitgebrei-
de lunch, deze culinaire communica-
tiewetenschappers zullen overal op 
voorbereid zijn. De eetcommissie zal 
dit jaar bestaan uit Marthe Mosheuvel, 
Sofie van der Burgt en Anne Rutten. 
Onder leiding van Lotte Bosscher 
zullen zij ervoor zorgen dat Mycelium 
kan genieten van heerlijke creaties dit 
jaar!

De Battlecommissie, ook wel BaCo 
genoemd, zal dit jaar weer zijn uiter-
ste best doen om toffe activiteiten te 
organiseren voor alle leden die hou-
den van een spelelement. Vorig jaar 
werden de activiteiten van de BaCo 
supergoed ontvangen en dat willen 
we natuurlijk dit jaar zo houden! De 
eerste activiteit, de Duistere Donder-
dag Dropping was in ieder geval een 
goed begin! Hopelijk tot snel bij een 
BaCo activiteit! De Battlecommissie 
bestaat uit Floor van Rijn, Gijs 
Janssen Steenberg, Elyse Kruit en 
Daniëlle Pijnappel onder leiding van 
Friso Berenpas. 

BATTLECOMMISSIE
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Net zoals bij Kerst (eigenlijk) een 
dik pak sneeuw hoort, hoort bij een 
nieuw collegejaar een verse lichting 
aan commissieleden. In deze editie 
van de Mycelium Inside: de Mycelium 
commissies 2020/2021. 

TEKST FLEUR HENSEN & 
TEKST JAN SCHOLTEN 
BEELD LIV SIJBEN

Dit jaar zal samen met studiever-
eniging Babylon van Communica-
tie- en Informatiewetenschappen, 
de Nationale dag van de Communi-
catie worden georganiseerd. Deze 
dag bestaat uit verschillende ple-
naire- en workshopsessies waarbij 
zowel sprekers uit de wetenschap 
als uit het bedrijfsleven komen 
vertellen. Bij de vorige edities was 
dit al een daverend succes en dit 
jaar zal de commissie er alles aan 
doen weer een mooie editie neer 
te zetten! De afgevaardigden voor 
deze taak zijn Fenne Rosmalen, 
Myrthe Wentink en Puck Eissing 
onder leiding van Hannah 
Mannaerts

NDC-COMMISSIE

WEEKENDCOMMISSIE

De Weekendcommissie is verantwoor-
delijk voor in de ogen van veel leden 
misschien wel het meeste memorabele 
weekend van het jaar. Traditiegetrouw 
neemt deze commissie in november 
een grote groep leden mee naar een 
door hun geregelde accommodatie. 
Hier staan de leukste spellen, feesten 
en andere activiteiten op de weekend-
gangers te wachten, zodat iedereen 
drie dagen lang uit het drukke leven 
van een student kan ontsnappen. De 
verantwoordelijken voor het week-
end in 2021 zijn: Daan Holland, Alinka 
Kruszynski, Sanne Bours, Sophie van 
Tegelen, Jasmijn Reehorst en Friso Be-
renpas, onder leiding van Luuk Renes. 

Lijkt het je leuk om de communica-
tieafdeling van een multinational te 
bezoeken of de opnames van een 
televisieprogramma bij te wonen? De 
Excursiecommissie zal dit jaar hun 
uiterste best doen om zulke boeiende 
en communicatiewetenschappelij-
ke excursies neer te zetten. Daarbij 
organiseert de Excursiecommissie ook 
lezingen waarbij ze bekende en 
minder bekende sprekers uit het 
werkveld zullen uitnodigen om jullie 
horizon te verbreden. Ook organiseert 
de Excursiecommissie ieder jaar de 
Dag van de Toekomst, waarbij studen-
ten een beter beeld krijgen van waar 
je als communicatiewetenschapper 
na je studie terecht kan komen. Dit 
jaar nemen Me’Shell Provence, Tristan 
Braakman, Britt Meijer en Isa Heller 
onder leiding van Lotte Bosscher de 
taak op zich om de leukste excursies 
neer te zetten. 

EXCURSIECOMMISSIE

Hét hoogtepunt van het jaar was, is 
en blijft voor Myceliumleden de stu-
diereis. Elk jaar wordt er een enthou-
siaste reiscommissie samengesteld 
die er alles aan zal doen om een feno-
menale week neer te zetten. Met een 
zo gevarieerd mogelijk programma is 
de reis voor de leden niet alleen een 
leerzame trip, maar ook een buiten-
kans om veel nieuwe mensen te leren 
kennen, een vreemde stad te ontdek-
ken en vooral veel plezier te hebben! 
Het zal moeilijk worden om de vorige 
reis naar Madrid te overtreffen, maar 
Leonie Richter, Noor de Witte, Sterre 
Hooijmaaijers, Sin-Ching Kwok en 
Maxim van der Molen gaan deze 
uitdaging onder leiding van Hannah 
Mannaerts graag aan. 

REISCOMMISSIE

De Eerstejaarscommissie, oftewel 
D1sco, is dit jaar opgericht om allerlei 
leuke informele en formele activitei-
ten te kunnen organiseren die alleen 
toegankelijk zijn voor de eerstejaars 
studenten binnen Mycelium. Zeker in 
deze tijden van corona waarbij sociaal 
contact onderhouden lastiger is dan 
normaal wil de D1sco proberen de 
eerste jaars een steuntje in de rug te 
geven. Dit jaar zal de D1sco bestaan 
uit: Anne Geurts, Koen Leidelmeijer, 
Diederik Hoeve, Storm Wissink,
Renske Abbringh, Nienke van Mierlo 
en Hannah Mannaerts, onder leiding 
van Laurelle Spaas

D1SCO

17

MYC INSIDE



Studeerplekken in Nijmegen
Tegenwoordig kunnen we onze dagen niet langer in de collegebanken van het 
Spinozagebouw spenderen of even casually de Refter binnenwandelen. Vanwege 
het coronavirus zitten we nu helaas thuis, maar hopelijk kunnen we binnenkort weer 
ergens in Nijmegen terecht om te studeren onder het genot van een kopje koffie en 
een beetje afleiding. Daarom hieronder alvast wat leuke studeerplekjes in Nijmegen 
waar jij binnenkort je dag kunt doorbrengen.

Als je op zoek bent naar tentjes met een rustig achtergrondmuziekje en lekkere 
koffie, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij Hotel Credible. In hun restaurant tegenover 
het Valkhofpark hangt een gezellige, maar toch ook rustige sfeer om aan je studie te 
werken. Op het Faberplein kun je hiervoor ook terecht bij The Lobby en Fresca.
Zoek je een soortgelijke plek buiten het centrum, dan kun je eens binnenstappen bij 
Tati in Nijmegen-Oost. Hun kleurrijke interieur is een verademing tegenover de 
grauwe collegezalen. Ook kun je in Nijmegen-West voor een productieve studiedag 
eens bij Villa Voorstad binnenlopen. 

Ben je op zoek naar een stille plek waar je zonder omgevingsgeluiden aan het werk 
kan, dan kan je altijd nog een plekje in de Universiteitsbibliotheek reserveren. Is 
de UB toch al vol? Dan is de stadsbibliotheek bij Mariënburg waarschijnlijk wel wat 
voor jou. Hier hangt namelijk een soortgelijke sfeer en kun je ongestoord aan je 
studie werken. 

Kerstfilms
Het is bijna kerstmis en dat betekent in je favoriete kerstpyjama onder een dekentje 
de leukste kerstfilms kijken! Dit jaar zet Netflix maar liefst 28 nieuwe kerstfilms en 
-series online. Voor kijkers die vorig jaar alle kerstfilms al hebben uitgekeken en wil-
len weten wat er verder met de personages gaat gebeuren, komen er wat vervolg-
films. Zo zijn The Princess Switch: Switched Again en The Christmas Chronicles Part 
Two nu te zien. Maar ook een paar nieuwe kerstfilms zullen verschijnen. Holidate 
vertelt het verhaal van twee vrijgezellen die elkaars date beloven te zijn voor elke 
feestdag in het nieuwe jaar. Jingle Jangle: A Christmas Journey is echt een film voor 
liefhebbers van fantasierijke en vrolijke films. 

Ook voor een documentaire kun je op Netflix terecht: Dance Dreams: Hot 
Chocolate volgt een dansgezelschap ter voorbereiding op hun jaarlijkse 
opvoering van de Notenkraker. The Great British Baking Show: Holidays en Sugar 
Rush Christmas komen bovendien beide met een nieuw seizoen vol lekkere baksels. 
Ook Videoland heeft dit jaar ingespeeld op het kerstfeest. Het klassieke kerstverhaal 
van The Grinch komt online en daarnaast zijn er een aantal nieuwe titels te zien, 
waaronder Christmas Made To Order, A Wedding For Christmas en Christmas In 
Royal Fashion. Dit zijn stuk voor stuk films waarin heerlijke, klassieke kerstromances 
ontstaan.

TEKST FLEUR HENSEN & MARIEKE SMID
BEELD ELSA KANNEKENS

TRENDS
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Mode
Ben je je thuiswerk-kloffie inmiddels wel een beetje zat? We hebben daarom de 
leukste modetrends van deze winter voor je op een rijtje gezet! Geheel verrassend 
is het niet, maar gezichtsbedekkende kleding is helemaal in. Zo zijn er mondkapjes 
in allerlei soorten en maten, maar je kan ook heuse gezichtsbedekkende jassen aan-
schaffen voor als je een stapje verder wil gaan. Maar het winterseizoen is inmiddels 
aangebroken, dus met alleen gezichtsbedekking zal je de koude winterdagen niet 
doorkomen. Wat extra kledinglagen zijn daarom altijd fijn. Denk hierbij aan vesten, 
capes, poncho’s of omslagdoeken. Deze zal je veel gaan tegenkomen dit seizoen. 
Verder mag het allemaal wat extra volume hebben. Dit effect kan je creëren met 
bijvoorbeeld pofmouwen of schoudervullingen. Wat betreft kleuren is er niets te gek. 
Roze met rood, oranje met blauw of geel met groen: het zogeheten color blocking is 
een trend. Schroom je dus niet om de kleuren in je kledingkast met elkaar te mixen!

Calm
Voor velen verliep 2020 anders dan gehoopt. Zo gaan we er graag met zijn allen op 
uit naar de leukste feestjes en evenementen, maar dat ging er afgelopen jaar toch 
net even anders aan toe. Het veelal binnen zitten is makkelijker gezegd dan gedaan 
en het is dan ook niet gek dat daar aardig wat stress bij kan komen kijken. Met een 
nieuw jaar op komst is het – ondanks het feit dat we het coronavirus voorlopig nog 
geen gedag kunnen zeggen – belangrijk om deze met een schone lei te beginnen. 
Een goede mindset kan hier goed bij helpen. Zo is er de app Calm: deze app leert je 
mediteren, toont je verschillende verhalen voor het slapen gaan, raadt muziek aan 
om je beter mee te leren focussen en relaxen en ten slotte zijn er verschillende 
masterclasses te vinden van experts om ‘kalm’ te worden. Al met al een app die je 
helpt om in deze wereldwijde pandemie weer tot rust te komen.

Kerst vieren op afstand
Nu kerst weer voor de deur staat, is het de hoogste tijd om weer in de 
feeststemming te komen. Helaas zit het er dit jaar waarschijnlijk niet in om de hele 
familie in huis te halen. Daarom hebben we een aantal leuke alternatieven voor 
jullie op een rijtje gezet om toch kerst met zijn allen te vieren. Maar dan wel op 
afstand! Gelukkig leven we in een tijdperk waarin de technologie vele mogelijkhe-
den biedt en zo zijn de meesten dit jaar al aardig bekend geraakt met Zoom. Als je 
voorheen gewend was om kerst vooral spelletjes spelend door te komen, kan dat 
dit jaar prima vanachter je laptop. Organiseer bijvoorbeeld een leuke pubquiz over 
je familie of vrienden, zo leer je elkaar wellicht ook nog beter kennen! Lekker eten 
kan tijdens de kerstdagen natuurlijk ook niet ontbreken. Maar met zijn allen van een 
uitgebreid kerstdiner genieten of van een gourmetschotel smullen rondom de tafel 
naast elkaar, zal er dit jaar net iets anders uitzien. Een goed alternatief hiervoor is 
om bijvoorbeeld per gezin een apart gerecht in elkaar te flansen en er dan wederom 
van te genieten al dan niet naast elkaar, maar wel met elkaar achter de camera van 
je laptop! 

19

TRENDS



Rust & regelmaat
Dat klinkt misschien als iets onhaalbaars als student, maar het kan je zeker helpen  
bij het omgaan met de situatie. Nina van Zanten (tweedejaars): “Ik sta iedere och-
tend om 7 uur op. Dat klinkt misschien totaal niet als een ‘echte’ student, maar het 
helpt mij om gemotiveerd te blijven en om lekker aan de slag te gaan.” Naast op 
een vaste (vroege) tijd opstaan kan het ook helpen om een ochtendroutine te ont-
wikkelen. Hier kun je dingen aan toevoegen die ervoor zorgen dat je ontspannen 
en fris aan je dag begint. Doe bijvoorbeeld iedere ochtend kort aan yoga, schrijf 
een to-do lijst of ontwikkel een fancy koffieritueel. Nina: “Ook kan het helpen om 
voor iedere studiedag vijf dingen te bedenken die je gaat doen om je studiedag 
leuker te maken. Denk bijvoorbeeld aan een rondje wandelen, een lekkere lunch 
of een kwartiertje bellen met een vriend. Probeer deze dingen in te plannen, 
zodat je iets hebt om naar uit te kijken.” 

Pas je setting aan in huis
Waar je bent, met wie je bent en wat er om je heen gebeurt heeft veel invloed op jou 
wanneer je wilt studeren. Thuis studeren is goed te doen als je in de juiste setting 
verkeerd. Wat goed kan helpen is om je aan te kleden zoals je ook zou doen voor een 
college. Een broek aandoen in plaats van een pyjama en schoenen in plaats van pan-
toffels maakt al een groot verschil. Verder vertelt Koen Leidelmeijer (tweedejaars) dat 
het belangrijk om een goede plek te vinden waar je wilt studeren. Doe dit aan een ta-
fel of bureau waaraan je rechtop kan zitten. Creëer een rustige en opgeruimde ruimte 
waar je je goed kan concentreren. “Als er een tip is die ik mee kan geven die voor mij 
heeft gewerkt, is het dat ik niet in mijn bed colleges moet gaan kijken, maar juist in 
een andere ruimte. Het switchen van omgeving helpt mij met focussen op de colleges 
wanneer ik bijvoorbeeld een vroeg college heb en eigenlijk liever wil slapen.” Probeer 
afleidingen te verminderen door je mobiel uit te zetten en mensen om je heen te vra-
gen je niet te storen. Zo creëer je een ruimte waar je alleen met studie bezig bent. Als 
je dit een tijdje volhoudt dan zul je merken dat je op een gegeven moment de ruimte 
alleen al binnen hoeft te stappen om gestimuleerd te worden om te gaan studeren. 
Het is een soort zelfmanipulatie die heel effectief kan werken.

SOS: STUDEREN IN CORONATIJD

Studeren tijdens de coronacrisis kan lastig zijn als (eerstejaars)student. Hoe pak je dit 
allemaal aan? De redactie van de Freem én je medestudenten geven je wat tips!

TEKST ROOS HAMELIJNCK & ESMÉE MOOREN
BEELD MARLOES VAN DALEN

Checklist voor een chille studieweek:
      Een goede planning      Gezonde maaltijden en snacks      Opgeruimde omgeving      Een goede outfit (in plaats van pyjama)      Telefoon-vrije studiesessies      (Online) afspreken met vrienden      Sporten 

      De natuur ingaan
      Reflecteren op wat je goed hebt gedaan      en wat je graag wilt bereiken

v
v
v
v
v
v
v
v
v
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Snap out of it
Wat ook kan helpen om een goede studie mindset te behouden, is eventjes iets 
compleet anders te doen. Gemiddeld kunnen mensen zich 45 minuten achter elkaar 
concentreren. Alles wat je daarna bestudeert komt minder effectief binnen. Neem 
daarom (letterlijk) wat afstand van je stof en ga bijvoorbeeld een bordspel doen met 
huisgenootjes of een half uurtje sporten. Snap out of it. Daarna kun je met een frisse 
blik verder studeren. 

Studeer samen
In je eentje is het soms moeilijk je er daadwerkelijk toe te zetten wat productiefs te 
doen. Daarom kan het helpen om met anderen samen te gaan leren. Kies daarvoor 
wel de juiste personen uit, waarmee je effectief aan het werk kan gaan. Ook is het fijn 
als je studiemaatje enigszins dezelfde doelen heeft als jij op het gebied van studeren. 
Daan Holland (eerstejaars): “Samen leren via Zoom of met iemand afspreken via app 
om beiden voor een bepaalde tijd ergens aan te werken helpt goed. Het is fijn om 
te weten dat je niet de enige bent die aan het blokken is en het zet er wat meer druk 
achter.” Daarnaast is het ook fijn om samen te studeren omdat je elkaar kan motive-
ren, overhoren en feedback geven. Giovanni Meijer (eerstejaars): “Thuis is natuurlijk 
een hoop afleiding en er is geen groepsdruk die je aan het studeren houdt. Als je het 
geluk hebt om samen te kunnen studeren, doe dat. Naar mijn ervaring is een uur 
samen studeren evenveel waard als twee uur alleen. Dat kan ook online. Ik heb een 
aantal keer Discord studeersessies gehouden met vrienden. En achteraf heb je een 
potje Among us meer dan verdiend.” 

Ga lekker buiten de deur studeren
Nu we thuis studeren en onze colleges en werkgroepen vanaf ons eigen bureau vol-
gen, is het helemaal niet zo raar dat je soms gek kan worden van je eigen ruimte. Als 
je op kamers woont is je kamer vaak je leef- én je werkruimte. Wat kan helpen is om 
bijvoorbeeld één of meerdere keren per week een studiesessie buiten de deur te plan-
nen. Dit kan bijvoorbeeld door een middag in de UB te reserveren (zoek ‘Radboud 
studieplek reserveren’). Marloes van de Sande (derdejaars): “Ik ben zelf niet zo heel 
goed in thuis studeren, maar nu zal ik wel moeten. Ik probeer het leren nog zo veel 
mogelijk sociaal te maken waar het kan. Dat doe ik dan door samen te FaceTimen 
of op afstand af te spreken, zodat je toch het gevoel hebt dat je samen studeert en je 
elkaar ook vragen kunt stellen. Of je boekt samen op dezelfde locatie op de uni een 
werkplek.” Als je bij iemand anders of op de campus gaat studeren, is je omgeving 
anders en heb je weer frisse motivatie. 

Vraag hulp
De laatste tip die we je mee willen geven is dat je altijd om hulp kan vragen. Je staat 
er nou eenmaal niet alleen voor. Het is voor iedereen wennen (zelfs nu corona al zo 
lang bezig is) om je routine aan te passen en alles vanuit huis te doen. Als je er niet 
uitkomt, weet dan dat er mensen om je heen zijn die struggelen met hetzelfde. Sterre 
Hooijmaaijers (eerstejaars): “Ik denk dat de beste tip is om dingen te vragen aan je 
medestudenten of buddy als je ergens niet uitkomt. Je kan niet zomaar naar je docent 
of medestudenten stappen nu, dus kom je er moeilijk in je eentje uit.” Je buddy, 
vrienden en docenten staan altijd klaar om je te helpen. App of bel ze op wanneer je 
ergens tegenaan loopt of stuur je docent een mailtje. Samen kom je beter je studie 
door, maar al helemaal in deze vreemde tijd. 
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OP ZOOM-BEZOEK
Tegenwoordig is bijna ieder college online. Niet alleen studenten zitten thuis, maar ook voor docenten gaat het er 
nu heel anders aan toe. Waar studenten niet zo vaak bij stil staan is hoe veel voorbereiding aan het online onder-

wijs voorafgaat. Wij vroegen ons af hoe docenten het thuiswerken ervaren. Daarom nemen we samen met jullie een 
kijkje in de levens van docenten Serena Daalmans en Sanne Tamboer. 

Wie kent haar niet? Serena Daalmans is al negen jaar 
werkzaam bij onze opleiding en heeft dan ook ervaring 
met alle vormen van ons onderwijs. Ze leest wel eens 
stukken van studenten die zeggen dat docenten niet 
eens hun best doen in deze tijd. Deze raken haar echt. 
Ze ziet alleen maar mensen om haar 
heen die heel hard werken om te 
proberen er toch iets van te ma-
ken. “Komen wij minder goed over 
op een scherm als in het echt? Ja 
tuurlijk. Zouden wij het ook liever 
anders zien? Ja absoluut. Maar is het 
even niet anders? Ja, we kunnen er 
allemaal even niks aan doen. En we 
kunnen er maar beter het beste van 
maken.” 

Het grootste plezier van haar vak 
vindt Serena in de interactie met 
studenten. Nu alles online is, is dit 
ook wat ze heel erg mist. “Interactie 
via een scherm is heel lastig voor jul-
lie, maar ook voor ons.” Ze kan niet 
goed meer polsen of de studenten 
alles wel goed volgen. Zo ziet ze via een scherm geen 
lichaamstaal meer. Daarnaast kan ze in een collegezaal 
beter vragen om de mening van studenten. Als ze een 
college geeft zit ze eigenlijk één uur tegen zichzelf te 
praten. Zo’n college geven vindt ze veel minder be-

vredigend. “Normaal voel ik me geïnspireerd nadat ik 
college heb gegeven en met studenten over dingen heb 
gepraat. Dan heb ik een hele nieuwe frisse blik. Als je het 
opneemt haal je er zelf niks uit. Het is puur zenden.” Ze 
vindt het online onderwijs dus vooral moeilijk en stom. 

“Als ik LOI-cursus ontwikkelaar had willen 
worden dan had ik dat wel gedaan.” 

Naast interactie met studenten mist 
Serena zeker ook haar collega’s. Ze is best 
wel hecht met haar mede-docenten. Dat 
ze elkaar niet op dagelijkse of wekelijkse 
basis zien, heeft ze dan ook als een enorm 
gemis ervaren. “Werk is natuurlijk ook 
meer dan alleen je werk. Het is ook met je 
collega’s slap ouwehoeren en koffi edrin-
ken, kijken hoe het met elkaar gaat.” Ze 
hebben gelukkig nog wekelijkse vergade-
ringen en informele meetings samen. Ze 
is nog steeds heel blij iedereen te zien, en 
een idee te hebben hoe het met iedereen 
gaat. 

Wat Serena wel heel mooi vindt om te 
zien in deze tijd is dat we allemaal wel erg betrokken 
zijn met elkaar, studenten en docenten. Iedereen doet 
z’n best om er voor elkaar te zijn. Dit is voor haar een 
bevestiging dat ze op een hele fi jne plek werkt met hele 
fi jne mensen. 
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In het begin van de coronatijd hebben Serena en haar 
vriend Mathijs de kinderen thuis gehad. Dat was wel 
een hele uitdaging. Ze hebben toen het werk opge-
splitst. Maar nu de kinderen weer naar school gaan, 
kunnen ze aan de slag zodra de kinderen op school zijn. 
Op zolder hebben ze een goede werkplek met meerdere 
schermen. Maar Serena zit ook vaak aan de keukentafel 
en dat werkt dan toch minder lekker. Ze zit dan vlakbij 
de keuken waardoor ze toch sneller afgeleid raakt door 
huishoudelijke taken. Tenzij ze druk is, dan laat ze zich 
minder snel afl eiden. 

Pauzes nemen blijkt soms ook lastig. De verleiding om 
door te werken is er. Als de kinderen opgehaald zijn 
dan moet er van alles. “We hebben ook eigenlijk de 
regel: Er wordt ‘s avonds niet gewerkt tenzij het echt 
niet anders kan.’’ Zodra de kinderen thuis zijn wordt er 
gegeten en moeten ze in bad en naar bed. Daardoor 
krijgt ze wel een soort regelmaat. Ook is ze sinds begin 
corona dinsdagavond trouw een yogales gaan volgen 
vanuit thuis. Daarnaast sport ze iedere donderdag-
avond.

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & LAURA HAAGMANS 
BEELD DAPHNE ESKES 
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Sanne Tamboer is net geslaagd van de opleiding Commu-
nicatiewetenschap en is direct docent geworden bij het 
Radboud. “Ik ben nu twee jaar docent, maar ik ben ook 
nog aan het promoveren.” Sanne is bezig met het schrij-
ven van een proefschrift, en daardoor geef je ook les. “Het 
is nog niet heel lang, maar ik vind het wel superleuk om te 
doen. Die interactie met studenten is altijd heel leuk.” 

Een van de voordelen van het online onderwijs vindt 
Sanne dat dingen soms sneller gebeuren nu. Zoals 
kennisclips, ze vindt het erg leuk ook hoe die gemaakt 
worden. Het idee dat je daarin kort iets uitlegt en daarna 
de interactie opzoekt, vindt ze een leuke ontwikkeling. “Ik 
denk dat dat wel iets positiefs is.” Ze denkt dat dit soort 
ontwikkeling meer voor gaan komen. Iets anders positief 
vindt ze dat het een iets makkelijkere manier is om toch 
mensen die fysiek op een andere locatie zitten samen te 
laten komen. “Mensen die nu dus ziek zijn of goed genoeg 
om nog wel iets bij te kunnen dragen, kunnen er wel nog 
bij zijn. Het is dus iets inclusiever geworden.” Een nadeel 

vindt ze dat online onderwijs niet voor iedereen gelijk 
is. Niet iedereen heeft een goede laptop of een chille 
werkplek om te kunnen werken. Ook vindt ze het heel ver-
moeiend om alles online te doen. Waar Sanne door deze 
tijd achter is gekomen, is hoe belangrijk het persoonlijke 
is. Dit mist ze nu wel een beetje. “Ik mis het gewoon om 
studenten te zien, om dingetjes te bespreken. Bij sommige 
vakken is het belangrijk dat je elkaar in de ogen kan aan-
kijken, dan gaat het soepeler.” Sanne denkt dat door elkaar 
te zien en mee te kijken, je de studenten meer gerust kan 
stellen.  

“Ik probeer zoveel mogelijk een beetje persoonlijk contact 
te hebben met studenten, maar dat gaat natuurlijk nu 
moeilijker. Ik hoop dat we elkaar over een tijdje meer off-
line kunnen zien. Ik hoop dat het snel beter wordt.” 

De indeling van de dag ziet er tegenwoordig ook heel 
anders uit. Niet opstaan om jezelf om te kleden en naar 
de campus te gaan, maar heel de dag achter je laptop. 
Sanne probeert nog wel pauzes in te bouwen en dan 
een rondje te gaan wandelen. “Ik moet zeggen dat ik 
me wel vaak voorneem om tijdens de lunch een rondje 
te gaan wandelen, maar dat komt er dan niet echt van.” 
Dan stelt ze het wandelen maar uit en probeert ze na het 
werk eventjes te gaan. Ze zit vaak de hele dag thuis, aan 
de keukentafel, de hele dag te Zoomen. Toch neemt een 
dag achter de laptop de enige afl eiding met zich mee. 
Het is heel verleidelijk om af en toe snel je telefoon erbij 
te pakken, of even iets totaal anders te doen dan waar 
je daadwerkelijk mee bezig moet zijn. Sanne vindt het 
belangrijk om haar lessen op tijd voorbereid te hebben. 
Voor het onderwijs heeft ze dus niet veel afl eiding. “Daar 
zitten studenten op te wachten, dus dat heb ik graag zo 
snel mogelijk af. Maar als ik met mijn eigen onderzoek 
bezig ben dan is het heel fi jn om af en toe afgeleid te 
worden door alles om je heen.” 

THUISWERKEN
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Bij Direct Result Nijmegen bieden we eveneens...

Kans op doorgroeimogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales

Aantrekkelijke commerciële werkervaring op je CV

Een informele werksfeer met veel leeftijdsgenoten en 
elke maand een persooneelsborrel

Een werkplek waar je enorm veel kunt leren en waar jij
je tegelijkertijd voor grote organisaties inzet

024 323 08 32 nijmegen@direct-result.nl

Aanmelden via Mycelium levert de vereniging sponsorgeld op!

Wil jij je communicatie vaardigheden
 in de praktijk brengen?

 En wil jij ..

 €70 tot 250 
per dag bijverdienen? 



Manouk van Doren
Vierdejaars

In de eerste lockdown was het nog 
leuk om de hele dag te Netflixen, maar 
tegenwoordig probeer ik me toch een 
beetje nuttig te voelen. Op mijn ideale 
thuisblijfdag sta ik op tijd op, probeer ik 
een workoutje te doen op de 2m2 die ik 
daarvoor beschikbaar heb, geef ik mijn 
plantjes even een uitgebreid rondje wa-
ter en kook ik ’s avonds iets lekkers met 
mijn huisgenootjes. Dán is het tijd voor 
Netflix!

Noor de Witte 
Eerstejaars

Eerst slaap ik uit tot een uurtje of 10/11. 
Daarna loop ik samen met een vrien-
din de bruggenloop: beginnen bij de 
Waalbrug, lekker uitwaaien op het Lentse 
strandje en dan terug via de fietsbrug. 
Ik haal een koffietje en iets lekkers in de 
stad en ga dan vlug naar huis om met 
vriendinnen een middagje te Netflixen 
(het liefst La Casa de Papel voor de derde 
keer of Gossip Girl). Dan ga ik met mijn 
lieve familie een wijntje doen en samen 
koken, onze favoriete hobby. Op het 
menu staat een lekkere pasta, maar het 
liefst tafel ik de hele avond na. ’s Avonds 
nog een spelletje Exploding Kittens of 
Qwixx en mijn dag kan niet meer stuk!

Willem Leget
Masterstudent

Mijn ideale thuisblijfdag zal beginnen 
rond 12.00 uur. Eerder kom ik liever niet 
mijn bed uit. Daarna vind ik het helemaal 
geen straf om gedurende de dag twee of 
drie films te kijken. De koelkast is daarbij 
ook altijd gevuld met een divers assorti-
ment speciaalbieren om de kijkervaring 
te optimaliseren. Het liefst doe ik dit met 
wat gezelschap, maar een dagje selfcare 
is natuurlijk ook nooit mis.

Wouter Doeven
Tweedejaars

Samen met mijn huis hebben we regel-
matig Dolle Dinsdag aan de Daalse, dus 
woensdag heb ik het liefste een thuis-
blijfdag. Ik slaap uit, geniet van een mi-
mosa brunch met warme broodjes en ga 
dan lekker rustig aan doen. Zodra er een 
twee in de klok zit gaat de koelkast open 
en dan is het eigenlijk al goed. Spelletjes 
spelen, een film of serie kijken in onze 
thuisbioscoop en met zijn allen aan de 
friettafel. Misschien nog een avondwan-
deling door Nijmegen-Oost, om tot slot 
met Pieter, Jerry en anderen mijn avond 
rustig af te sluiten. Dat is mijn ideale 
thuisblijfdag!

Nienke van Mierlo
Tweedejaars

Mijn ideale thuisblijfdag begint met 
uitslapen tot een uurtje of 10 en een goed 
ontbijt. Tijdens mijn ontbijt kijk ik naar 
Gossip Girl! Mijn vrije tijd vul ik graag 
met sporten, online winkelen en kan ik 
uren spenderen op mijn mobiel. Ideaal 
zou zijn als mijn huisgenootje Christa 
een heerlijke lunch voor mij zou maken. 
’s Avonds natuurlijk lekker eten bestel-
len met vriendinnen! De dag sluit ik het 
liefst af met een filmavond of ouderwets 
zuipen.

Diederik Hoeve
Eerstejaars

Tijdens mijn ideale thuisblijfdag word ik 
pas wakker rond een uurtje of 12, lekker 
uitslapen dus! Vervolgens ga ik met een 
heerlijk ontbijtje op de bank zitten en blijf 
ik hier de hele dag onder een dekentje 
series en films op Netflix kijken. In de 
avond nodig ik gezellig mensen uit, 
bestellen we pizza en mogen de flesjes 
witte wijn open worden getrokken. Dit 
mag zeker niet ontbreken op mijn ideale 
thuisblijfdag! Lekker borrelen tot in de 
late uurtjes om de dag erna weer spijt te 
hebben dat ik wéér een dag totaal niet 
productief ben geweest. Love it!

De kerstvakantie komt er weer aan en helaas kunnen we daarvoor amper de deur uit. Iedereen 
zal twee weekjes thuis moeten zitten. Daarom stellen we vandaag de vraag: ‘

’Hoe ziet jouw ideale thuisblijfdag eruit?’’

TEKST IRIS KOOPS
BEELD ELSA KANNEKENS

VRAAG VAN VANDAAG
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De natuur en reizen is helemaal
jouw ding. Dat laatste zit er helaas

nog steeds niet helemaal in, maar je 
kunt dit wel op andere manieren op 
zoeken. Zo zijn er talloze YouTube-

kanalen die reisvideo’s maken. Of ga er 
lekker op uit in ons eigen land door te 

geocachen. Dit is een wereldwijd
spel waarbij door middel van
GPS verstopte locaties zoekt.

En ja, dit gebeurt zelfs in
Nijmegen!

Boogschutter
(23 nov - 21 dec)

DE HOBBYʼS VAN DE STERREN
Welke hobby past bij jouw sterrenbeeld en helpt je om de coronacrisis door te komen?

TEKST ESMÉE MOOREN
BEELD LIEKE SPEE

Jij bent serieus, ambitieus en 
gedreven. Als jij iets wil, dan ga je 
er ook echt voor. Heb je al langer 

het idee om een eigen bedrijfje op 
te zetten? Twijfel dan niet en doe 
het! Begin met brainstormen en 

laat je fantasie de vrije loop. 

Als waterman ben jij erg
creatief en leer je graag nieuwe 

dingen. Creatieve hobby’s passen 
bij je, zoals tekenen en schilderen of 
schrijven. Ook vind je het leuk om je 
te vast te bijten in vreemde onder-

werpen, dus ga eens langs
de kringloop en kijk in de

boekenkasten of er boeken zijn
die je aanspreken!

Als ram onderneem je graag,
hou je van actie en ben je erg 

spontaan. Hierdoor ga je erg lekker 
op individuele sporten, dus probeer 

al die ticketuren bij het Radboud 
Sportcentrum maar eens uit! Maar 
ook een potje squashen kun je van 

genieten, vooral als jij wint. 

Jij bent creatief, spiritueel en
een echte dromer. Als je nog nooit

een muziekinstrument hebt ge-
speeld, dan moet je dat echt eens

uitproberen. Of je pakt het weer op,
nadat je je gitaar misschien een
aantal jaar hebt laten verstoffen

in een hoekje. 

Jij houdt van regelmaat, rust
en controle. Tijd om dus eens je 

planning onderhanden te nemen, 
als je dit nog niet onder controle 

hebt. Een erg leuke manier om af-
spraken en to do’s bij te houden is 
het gebruiken van een bullet jour-

nal. Dit is een agenda die je
zelf indeelt, waardoor de 
mogelijkheden eindeloos 

zijn.

Jij praat graag en veel. Taal is
dan ook helemaal je ding. Down-
loaden die Duolingo app dus, of 
zoek weer eens contact op met 

oude vrienden!

Als kreeft ben je wat introverter 
en vind je het vaak fijn om dingen 

voor jezelf te doen. Maak een lijstje 
met films en series die je altijd al 
hebt willen zien en bekijk deze, of 
zoek een nieuw recept wat je uit 

kunt proberen!

Loyaal, liefdevol en charmant,
zo zouden mensen jou om-

schrijven. Jij houdt ervan om nieu-
we mensen te leren kennen, dus 

jij bent aanwezig bij alle Mycelium 
activiteiten. Of je leert nieuwe 

mensen kennen via een andere 
weg, door bijvoorbeeld een leuke 

cursus of nieuwe sport.

Jij bent gepassioneerd en intens. 
Maar, je bent ook graag op jezelf 
en interesseert je in onderwerpen 
zoals filosofie en religie. Je vindt 
het dan ook interessant om hier 

meer over te weten te komen, dus 
struin Netflix maar eens af voor 

bijzondere documentaires! 

Keuzes maken, dat vind jij
nogal eens lastig. Gelukkig zijn er 
genoeg hobby’s om uit te prober-
en! Jij vindt het vooral belangrijk 
om met je vrienden verbonden te 

blijven in deze tijd. Misschien is het 
daarom leuk om iets te orga-

niseren voor ze, zoals een
online pubquiz. 

Als maagd kun je best per-
fectionistisch zijn. De coronatijd is 
dan ook de perfecte periode om 
eens je kamer flink op te ruimen, 
spullen die je niet meer gebruikt 
weg te gooien die je niet meer 

gebruikt en op zoek te gaan naar 
jouw ideale interieur!

Steenbok
(22 dec - 19 jan)

Schorpioen
(24 okt - 22 nov) 

Weegschaal
(24 sep - 23 okt)

Maagd
(24 aug - 23 sep)

Leeuw
(23 jul - 23 aug)

Kreeft
(22 jun - 22 jul)

Tweelingen
(21 mei - 21 jun)

Stier
(21 apr - 20 mei)

Ram
(21 mrt - 20 apr)

Vissen
(20 feb - 20 mrt)

Waterman
(20 jan - 19 feb)
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STUDENT(EN)TALENT
In deze rubriek nemen we iedere editie een kijkje in het leven van een CW-student met een talent. Het

talent dat deze editie een plekje in de Freem verdient is Cedra van Erp. Ze is een vierdejaarsstudent
Communicatiewetenschap met een passie voor schrijven. 

TEKST ROOS HAMELIJNCK
BEELD LIEKE SPEE

Hoe is je interesse voor schrijven begon-
nen, wat vind je er zo leuk aan?

Dat begon eigenlijk al vroeg. Al vanaf 
mijn vijfde begon ik dagboeken bij te 
houden. Die waren toen nog niet echt 
leesbaar, maar leuk vond ik het wel. Op 
de middelbare school vond ik het ook 
leuk om betogen te schrijven. Later ben 
ik dus ook gaan schrijven voor de Freem, 
om hier mijn skills verder te ontwikkelen. 

Wanneer en waarom ben je gaan
schrijven voor de Freem?

In het eerste jaar van mijn studie had ik 
al besloten dat ik er wat naast wilde doen 
om mijn skills verder te ontwikkelen. Ik 
wist al dat ik best wat tijd kwijt zou zijn 
aan school dus wilde niet te veel geks 
ernaast doen. Toen zag ik Freem en daar 
werd mij verteld dat ik dat met een uurtje 
per week wel zou kunnen halen. Dit vond 
ik dus een perfecte combinatie van iets 
dat binnen de tijd die ik had paste en iets 
dat aansloot bij mijn hobby’s. Ik vond het 
superleuk bij de Freem en heb ook veel 
dingen gedaan die ik heel gaaf vond. Zo 
heb ik een reportage mogen schrijven bij 
Spuiten en Slikken. 

Wat houdt Revision precies in en hoe 
ben je hier terecht gekomen?

Na twee jaar schrijven bij de Freem ging 
ik op zoek naar wat nieuws. Ongeveer 
een jaar geleden appte ik een vriendin 
van mij, Annabel, want zij heeft haar 
eigen videobedrijfje en zij kent een hoop 
creatievelingen. Toevallig was zij samen 
met een vriend, Freek, een concept aan 
het opstarten dat Revision heet. Daarmee 
wilden zij een soort TedTalk-achtige 
lezingen gaan houden in Nijmegen voor 
een breed publiek. Dat was wel een grote 
stap, dus wilden ze beginnen door met 
een nieuwsbrief een doelgroep te gaan 
verzamelen. Ik heb toen samen met Freek 
de nieuwsbrief opgezet. Inmiddels heb-
ben we een team van schrijvers, allemaal
vrijwillig. Iedereen is er heel enthousiast 
over. 

Hoe combineer je dit met je studie?

Het half jaar voordat ik met mijn stage 
begon ben ik actief bezig geweest met 
Revision onderhouden, maar ik heb ook 
periodes waarin ik me wat meer focus op 
de vakken die ik volg. Nu ben ik vooral 
bezig met mijn stage bij Top Notch en 
Noah’s Ark bijvoorbeeld. In het begin 
waren Freek en ik met zijn tweeën zo’n 
vier artikelen aan het schrijven per week, 
maar nu we meer schrijvers hebben, kun-
nen we elkaar makkelijker laten weten 
wanneer we even tijd nemen voor studie. 
Het gaat dus in periodes en is afhankelijk 
van de moeilijkheidsgraad van de vakken 
die ik volg.

“Al vanaf mijn vijfde begon 
ik dagboeken bij te houd-
en. Die waren toen nog 
niet echt leesbaar, maar 

leuk vond ik het wel.”

Heb je tips voor beginnende
schrijvers?

Ja, ga schrijven. Door het te doen leer 
je het meest. Verder raad ik de cursus 
Helder Schrijven aan die je via Profes-
sionalisering kunt doen. Die vond ik erg 
fi jn. Letterdesk is het bedrijfje waarvan 
de cursus Helder Schrijven is en zij heb-
ben op hun site een e-book vol tips. Die 
heb ik meermaals gebruikt. Verder is het 
altijd goed om om feedback te vragen. 
Soms pijnlijk, maar het helpt wel. Wees 
niet bang om wat nieuws te proberen. 
Zolang je begint ben je goed onderweg.
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THE
(C) WAY UP

In deze editie vertelt Mitchel over zijn 
weg naar zijn huidige baan als redacteur 
bij de Gelderlander. Mitchel is 28 jaar 
oud en woont als sinds zijn studententijd 
met veel plezier in Nijmegen. Zijn jaren 
bij de opleiding heeft hij als een super 
leuke tijd ervaren. Hij is altijd actief lid bij 
de studievereniging geweest, heeft twee 
jaar bij de Freem gezeten en heeft zelfs 
een bestuursjaar gedaan. Hij heeft een 
journalistieke minor en een journalistie-
ke master gevolgd. Daar heeft hij onder 
andere leren interviewen en artikelen 
leren schrijven. 

In het vierde jaar van zijn bachelor heeft 
Mitchel stagegelopen. “Heel eerlijk, ik 
vond het best lastig om te bepalen waar 
ik nou precies stage wilde lopen.” Al van-
af de middelbare school vond hij schrij-
ven leuk en leek journalistiek hem inte-
ressant. De Gelderlander leek hem wel 
lekker makkelijk, omdat het dichtbij was, 
maar hij had niet meteen de intentie om 
daar te blijven. Zijn stage begon met drie 
dagen per week. Het jaar ervoor had Mit-
chel een bestuursjaars gedaan waardoor 
hij wat vakken niet had gehaald. Doordat 
hij veel vrije tijd had, was hij vaak vier of 
vijf dagen aanwezig op de redactie. Zijn 
stage was bedoeld voor 4 maanden. “En 
toen was het de laatste dag, en ik vond 
het eigenlijk wel jammer.” Toen vroeg 
Mitchel aan de chef van de redactie of hij 
niet wat langer stage kon blijven lopen, 
want hij vond het erg leuk en had er ge-
noeg tijd voor. Een maandje langer stage 
veranderde in viereneenhalf jaar werk als 
freelancer bij de redactie van de Gelder-
lander. Nu heeft hij sinds tweeëneenhalf 
jaar een vast contract. 

Tijdens zijn stage zat Mitchel bij de re-
dactie Nijmegen. Daarvoor moest hij 
vaak op pad om verhalen over Nijme-
gen te schrijven. Soms over de kleinste 
dingen. “Ik moest wel wennen. Want op 
de uni moet je natuurlijk heel weten-
schappelijk schrijven bij leerprojecten 
en dergelijke. Maar de krant is meer een 
beetje populair schrijven. Je schrijft snel 
te formeel voor de krant.” Momenteel is 
hij aan de slag als online redacteur bij 
de Gelderlander. Hij schrijft nu dus voor-
namelijk snel nieuws. Dit houdt onder 
andere in: de website continu updaten, 
pushberichten versturen, nieuwsberich-
ten schrijven en de Facebook-pagina 
bijhouden. Mitchel houdt heel de dag 

TEKST LAURA HAAGMANS
BEELD MARLOES VAN DALEN

sociale mediakanalen in de gaten om 
nieuws te kunnen vinden. Hij heeft een 
net wat vrijere functie bij de internetre-
dactie dan anderen. Waardoor hij geluk-
kig zelf nog voldoende tijd heeft om ook 
op pad te kunnen gaan. Want dat vindt 
hij samen met interviewen en verhalen 
schrijven vooral erg leuk om te doen. 

Tot slot vroeg ik aan Mitchel of hij nog 
tips had voor studenten die geïnteres-
seerd zijn in journalistiek. Zijn tip: probe-
ren in beeld te blijven. “In de journalis-
tiek is het wel lastig om aan een baan te 
komen, eerlijk gezegd. Want er zijn heel 
weinig vaste contracten. En er zijn heel 
veel mensen die freelancer zijn. Je moet 
journalistiek echt leuk vinden om erin 
te komen. Probeer met eigen ideeën te 
komen, een leuke stage te zoeken, goede 
verhalen te schrijven en echt je best te 
doen.”

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

wetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.

“Heel eerlijk, ik 
vond het best 
lastig om te 

bepalen waar ik 
nou precies stage 

wilde lopen”

Mitchel Suijkerbuijk

Redacteur bij
De Gelderlander

2015
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ST   RING
NOOIT TE OUD VOOR TECHNOLOGIE!

Afgelopen week besloot ik na veel wikken en wegen om 
TikTok te downloaden. Maar het werd mij meteen duidelijk 
dat mijn kennis over Snapchat en Instagram niet genoeg was 
om dit voor mij nieuwe platform te begrijpen. Vroeger ge-
bruikte ik de voor die tijd veel gebruikte afkortingen ‘hvj’ (lees: 
hou van jou) en ‘wjnmk’ (lees: wil je nooit meer kwijt). Ik en 
de vriendinnen waar ik, ironisch genoeg, al jaren geen contact 
meer mee heb, konden er geen genoeg van krijgen om elkaar 
via Hyves met zulke liefdesverklaringen te bestoken.  

TEKST MARLIS TE HENNEPE
BEELD ELSA KANNEKENS

Dit stond voor mij in schel contrast met de 
afkorting ‘fy’ die veel gebruikt wordt onder 
filmpjes op TikTok. Ik was verbaasd over zulke 
grove taal want ‘fy’ betekende naar mijn weten 
de haatdragende woorden fuck you. Na een paar 
dagen met mijn verbazing rondgelopen te heb-
ben, besloot ik het toch maar na te vragen aan 
mijn 14-jarige buurmeisje. Toen bleek dat ik mij 
ernstig had vergist, want de echte betekenis van 
‘fy’ bleek het  onschuldige for you, wat zoiets 
betekent als dat een filmpje geschikt is voor jou. 

Dit was misschien wel mijn eerste ervaring 
met een generatiekloof waarin ik mezelf te oud 
voelde om iets technologisch te begrijpen. We 
kennen natuurlijk allemaal het belletje van je 
opa of oma om te vragen hoe ze ook alweer hun 
mobiele telefoon moeten ontgrendelen of een 
mailtje moeten sturen. Maar ook de verbaasde 
blik van je ouders als je ze een grappig filmpje 
of een meme wilt laten zien. ‘Kan ik inzoomen?’ 

of ‘Ik begrijp het niet hoor.’, zijn veel gehoorde 
zinnen als ik mijn telefoon onder de neus van 
mijn vader of moeder duw. Maar ondanks dat 
dit vooral onschuldige voorbeelden zijn, kan zo’n 
‘technische generatiekloof’ wel vervelend zijn. In 
deze tijden van online onderwijs is techniek 
natuurlijk dé uitkomst met kennisclips op 
Brightspace of een college of Q&A via Zoom. 
Het is dan natuurlijk niet fijn als het een half 
uur duurt voordat de docent de Breakout rooms 
op Zoom uitgevogeld heeft of een opgenomen 
college die tussen minuut 5.34 en 13.17 ineens 
geen geluid heeft.

Zulke situaties vergen geduld en aanpassings-
vermogen van zowel de student als docent. 
Wees als docent niet bang om hulp te vragen en 
schroom als student niet om hulp aan te bieden. 
Laten we elkaar hierbij helpen en een voorbeeld 
nemen aan mijn buurmeisje die mij met geduld 
uitleg gaf over de afkortingen van TikTok. 
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Het collegejaar is al even van start en daarom is het de hoogste tijd om ons, 
de nieuwe opleidingscommissie van dit jaar, voor te stellen. Wij zijn achter de 
schermen al hard bezig geweest en wij hebben er zin in om ons de rest van 

het jaar in te zetten om het onderwijs waar nodig te 
verbeteren!

TEKST ELINE KEUVEN
BEELD LIV SIJBEN

Wij zijn Eline Keuven, Floor van der Looij, 
Sophie van Tegelen, Marjolein Triepels, 
Charlotte van Beem en Jasmijn Aben. Dit 
collegejaar zullen wij ons inzetten als de 
studentleden in de Opleidingscommissie 
Communicatiewetenschap! Eline, Floor 
en Sophie namens de bachelorstudenten 
en pre-masterstudenten en Marjolein, 
Charlotte en Jasmijn namens de mas-
terstudenten. Wij zijn de stem van de 
studenten binnen de opleiding Commu-
nicatiewetenschap, die verbeteringen in 
het onderwijs kunnen bewerkstelligen en 
voor jullie belangen kunnen opkomen. 
Wij gaan proberen om ervoor te zorgen 
dat het onderwijs dat gegeven wordt zo 
goed mogelijk aansluit bij jullie wensen 
als student! We zullen elke periode een 
update geven over waar wij ons mee 
bezig houden; deze kunnen jullie lezen in 
de Freem, op onze Facebook-pagina en 
op ons gloednieuwe Instagram account. 

Vooral in deze gekke tijd waarin het 
onderwijs anders is dan anders, zijn wij 
van mening dat studenten hun mening 
moeten kunnen geven en hun wensen 
moeten kunnen delen wat betreft het 
onderwijs. Wij streven er dit jaar dan 
ook naar om elke periode samen met de 
docentleden van de OLC een persoon-
lijke (Zoom) panelgesprek aan te gaan 
met jullie, de studenten van CW, om te 
praten over het onderwijs. Hierover volgt 
binnenkort meer informatie!

Met vragen, opmerkingen, klachten of 
verbeterpunten kunnen jullie mailen naar 
olc.cw@student.ru.nl of ons persoonlijk 
een berichtje sturen! Jullie kunnen ons 
daarnaast benaderen via onze socials en 
het is handig om deze vooral ook even te 
volgen:  

OLC UPDATE

ELINE KEUVEN

FLOOR VAN DER LOOIJ

SOPHIE VAN TEGELEN

MARJOLEIN TRIEPELS

CHARLOTTE VAN BEEM

JASMIJN ABEN

OLC_CW

Opleidingscommissie 
Communicatiewetenschap
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TEKST HANNAH MANNAERTS
BEELD DAPHNE ESKES

NAWOORD
Bij het woord ingezoomd denk ik, en ik 
ben waarschijnlijk niet de enige, natuur-
lijk aan een Zoommeeting zoals we die 
allemaal al veel gehad hebben sinds 
maart. Vorig jaar zou ik alleen maar heb-
ben gedacht aan het beeld groter maken, 
zoals mijn ouders dat altijd proberen te 
doen als ik ze iets wil laten zien op mijn 
telefoon. Maar dat is verleden tijd, het 
woord heeft er nu een nieuwe betekenis 
bij. Niemand had verwacht dat we zo 
lang colleges via Zoomsessies moesten 
volgen, maar veel mensen lijken er nu 
wel aan gewend te zijn. Ikzelf ook, al is 
het meest leuke natuurlijk gewoon een 
stoeltje in een collegezaal in het Spinoza-
gebouw of Collegezalencomplex vullen. 

Ondanks die drang om weer in een 
collegezaal te zitten, moet ik zeggen dat 
ik het af en toe wel fi jn vind, al die online 
colleges en vergaderingen. Het zou veel 
meer tijd kosten om telkens naar de 
universiteit te fi etsen om een meeting bij 
te wonen die net zo goed online gehou-
den kan worden. Een nadeel hiervan is 
natuurlijk dat je mensen veel minder 
vaak in het echt ziet en dat je veel meer 
thuis zit. Maar waar mijn huisgenoten 
mij vorig jaar vaak alleen in de ochtend 
zagen en dan pas weer aan de eettafel 
’s avonds, lopen we nu veel bij elkaar 
naar binnen voor een koffi e of een goed 
gesprek tussen onze Zoomsessies voor 
de studie door. Het heeft ook wel wat, dat 
Zoomen de hele dag. Je krijgt letterlijk 
een ingezoomd kijkje in iemands (slaap/
woon/eet/werk)kamer en stiekem vind ik 

dit wel gezellig. Het lijkt me wel wat om 
elke vergadering te beginnen met een 
gesprekje over de plantjes die iedereen 
op de achtergrond in beeld heeft staan 
of de posters die aan de muur hangen. 
Zo kom je nog eens iets te weten over je 
medestudenten (en docenten!). 

Maar natuurlijk hoop ik net zoals jullie 
op een snel einde aan dit ingezoomde le-
ven. Samen colleges volgen in het nieu-
we Maria Montessorigebouw is iets waar 
ik enorm naar uitkijk, net als de nieuwe 
Myceliumkamer. Daar kunnen jullie bin-
nenkort allemaal een (ingezoomd) kijkje 
komen nemen en een ouderwets gezellig 
kopje koffi e komen halen!

zoom.us
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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


