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Fuck corona. Jij 
bent er klaar mee, 
ik ben er klaar 
mee, de hele 
wereld is er klaar 
mee. Daarom nu 
na lange tijd weer 
eens een corona-
vrije Freem, en 
wat voor een! 

Tijd voor de Freem om eens een on-
bewandeld pad in te slaan: diversiteit. 
Want wat is diversiteit nou eigenlijk? 
Laat je in deze editie meenemen door 
Sem naar de wonderlijke wereld van 
drag en de ongelooflijke hoeveelheid 
tijd, geld en moeite er in deze fascine-
rende hobby gaat zitten. Bas Bosman
vertelt je over de hechte queer-wereld 
in Nijmegen en zijn werk als voorzitter 
van Dito, de oudste LHBT-jongerenor-
ganisatie van Nederland. En wanneer 

je denkt aan diversiteit denk je mis-
schien ook al heel gauw aan de ne-
gatieve kant: racisme. Ook dit onder-
werp laten we deze editie niet aan ons 
voorbij gaan. Daarom vertellen Nikita, 
Rabia en Nathan over hun werk als 
organisatoren van de Anti-Racism 
Awareness Week die in maart plaats 
gaat vinden, hun eigen ervaringen en 
waarom het zo belangrijk is om actief 
over racisme te blijven praten. 

Wellicht een andere soort Freem dan 
je gewend bent, maar de boodschap 
die je ongetwijfeld na het lezen van 
deze editie bij zal blijven is dat jezelf 
zijn niet slecht is. Heel erg veel lees-
plezier!

Jan Scholten
Hoofdredacteur 2020-2021

        FreemCW        FreemCW
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Gesprekken over racisme en diversiteit moeten we blijven voeren, ook na een zomer vol protest. Hiervoor gingen 
we in gesprek met drie studenten die in de organisatie zitten van de Anti-Racism Awareness Week, die in maart 

plaats gaat vinden. Dit zijn Nikita Krouwel (student Transatlantic Studies), Rabia Seikh (student Science, Manage-
ment and Innovation) en Nathan Miango (student International Business Communication). Met hen praatten we 

over racisme, hun ervaringen op de RU en wat je als student kunt bijdragen aan een anti-racistische maatschappij.

TEKST IRIS KOOPS & ESMÉE MOOREN
BEELD LISAN POT

Kunnen jullie een korte samenvatting 
geven van de campagne en het ontstaan 
ervan?

Nikita: Het begon eigenlijk al aan het 
eind van de zomer. Na de Black Lives 
Matter protesten wilden we heel graag 
weer iets doen op de universiteit. Nu zijn 
we samen met de Diversity, Equity and
Inclusion Office en een aantal andere ini-
tiatieven zoals het Student Anti-Racism 
Network aan het kijken hoe we de week 
gaan vormgeven. Het doel is om zoveel 
mogelijk studenten te betrekken in de 
campagne en ons dan vooral te focussen 
op het bewust maken van studenten. We 
willen studenten laten nadenken over 
vragen zoals ‘‘Wat is racisme precies?’’, 
‘‘Wat kan je als student doen om er meer 
bewust van te worden?” en ‘‘Wat kan je 
doen om een anti-racistische houding 
aan te nemen?’’. Om belangstelling voor 
de campagne te creëren, gebruiken we 
vooral onze Instagrampagina. Tijdens de 
week in maart gaan evenementen plaats-
vinden, zoals discussies met experts en 
het spreken van keynote speakers. Dit is 
in een notendop hoe het allemaal samen 
gaat komen. 

Hoe gaat de week eruit zien?

Nikita: We zijn nu vooral bezig met het 
opbouwen van onze Instagrampagina, 
wat we doen door het plaatsen van 
berichten. Die is vooral informatief: we 
willen graag kijken wat voor discussies 
we gaande kunnen krijgen. Voor de week 
zelf kijken we naar wat voor evenemen-
ten er al plaatsvinden waarop we kunnen 
aansluiten, de Diversity, Equity and

Inclusion Office is daar voornamelijk mee 
bezig. We willen ook live gaan op Insta-
gram en Stories online zetten waarin we 
kunnen discussiëren met studenten. 

Nathan: Er zijn al veel ideeën, maar die 
ideeën moeten we nog concretiseren. 
Van wat ik heb gezien kan ik in ieder 
geval zeggen dat het een hele toffe week 
gaat worden.

SAMEN VOOR EEN 
ANTI-RACISTISCHE CAMPUS

“All black lives matter, so no 
picking and choosing”

NATHAN

@ara_radboud
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Wat is jullie persoonlijke motivatie om je 
hiervoor in te zetten?

Rabia: Ik woon nu ongeveer anderhalf 
jaar in Nijmegen en daarvoor woonde ik 
tien jaar in Amerika. Toen ik in Nijmegen 
kwam, miste ik de diverse omgeving 
die ik in Amerika had heel erg. Dus toen 
ik over deze anti-racisme campagne 
hoorde, dacht ik; ik moet meedoen! Met 
mijn vriendengroep ben ik ook heel erg 
bezig met inclusiviteit en diversiteit en 
om die gesprekken te hebben. Soms zijn 
deze gesprekken oncomfortabel, maar 
dat is nodig om te groeien. Dat wilde 
ik ook graag bij Nijmegen en Radboud 
betrekken.           
             
Nathan: Ik ben zelf opgegroeid in het 
boerendorp Gemert. Ik voelde me altijd 
al anders, maar eerst kon ik het niet 
plaatsen. Toen kwam ik erachter dat het 
komt doordat ik zwart ben. In Nijmegen 
heb ik echt van mezelf leren houden. 
Toen kwam George Floyd voorbij en 
dat raakte mij heel diep. Het is nu echt 
tijd voor verandering. Ik ben naar de 
protesten gegaan in Nijmegen en ik heb 
het er met mijn vrienden over gehad, wat 
moeilijke, maar nodige conversaties zijn. 
Na de protesten viel het stil, maar voor 
mij was het nog niet klaar. Zo kwam ik 
terecht bij de anti-racisme campagne. Ik 
heb me meteen aangesloten zodat ik er 
actief mee bezig kan zijn.            
                                                                                                    
Nikita: Bij mijn studie kan ik veel onder-
zoek doen naar dit onderwerp. Op dit 
moment ben ik student-assistent en ook 
daar mag ik onderzoek doen naar racis-
me. Ik wilde deze academische kennis 
graag omzetten in iets wat kan bijdragen 
aan mijn eigen ervaringen, maar ook 
aan de ervaringen van andere mensen 
van kleur. Ik wil ervoor zorgen dat we het 
gesprek blijven voeren.

Hoe zien de werkzaamheden eruit die 
jullie doen voor de campagne?

Nathan: Op maandagen vergaderen we 
vaak over ideeën voor onze Instagrampa-
gina, maar ook over hoe we willen dat de 
week eruit ziet en hoe we dit gaan pro-
moten. Hiervoor hebben we een select 
social media team opgericht. Zij doen 
de vormgeving van de berichten die we 
plaatsen en zijn verantwoordelijk voor de 
planning van de berichten. We proberen 
op deze manier zoveel mogelijk betrok-
kenheid met onze volgers te creëren.    
                                        
Nikita: De berichten zijn onze primaire 
manier van bereik. Vanaf het moment dat 
we gaan nadenken over het idee voor 
een bericht tot het plaatsen ervan is het 
belangrijk dat we goed nadenken hoe 
we willen communiceren. Het design is 
namelijk ook een manier van communi-
ceren: welke kleuren zijn aantrekkelijk, 
welke tekst willen we, in het Nederlands 
of in het Engels, welke woorden willen 
we graag gebruiken en welke juist niet? 

We geven gaandeweg veel feedback op 
elkaar zodat we onze ideeën goed kun-
nen communiceren naar ons publiek.     
                    
Nathan: Dat is ook het fijne aan het 
hebben van zo’n grote, diverse groep 
studenten. Samen sta je sterk, samen 
maak je de beste producten.       
                                 
Nikita: Er zijn inderdaad veel verschillen-
de mensen, van allemaal andere stu-
dies, maar vooral verschillen in creatief 
denken. Design zou ik zelf bijvoorbeeld 
helemaal niet kunnen, maar Rabia is daar 
weer heel erg goed in. Zo komt alles heel 
mooi samen als eindproduct.    
                              
Rabia: Ik maak dan inderdaad de designs, 
maar daarvoor heb ik zeker feedback van 
de rest nodig. Het is echt teamwork. 

Wat is het belang van diversiteit op de 
universiteit voor jullie? 

Nathan: Het belang voor mij is echt om 
soortgenoten te vinden, een soort van 
safe space. Soms heb je gewoon iemand 
nodig die op je lijkt en waarmee je kan 
praten over je problemen. Ik heb een 
zwarte docente en met haar heb ik ook 
gepraat over onze soortgelijke ervarin-
gen.            
                                                                                            
Rabia: Op mijn faculteit zijn er maar 
weinig mensen van kleur, ook geen 
docenten.

Nikita: Ik ken ook geen docenten van 
kleur, maar je krijgt bijna zo’n unicorn-ef-
fect als je wel iemand kent. Het lijkt me 
heel zwaar om zo’n docent te zijn, want 
je moet veel harder je best doen. Als je 
iets fout doet, dan is dat direct represen-
tatief voor alle docenten en studenten 
van kleur. Als er meer diversiteit zou zijn, 
dan zou dit minder een probleem zijn. 

Rabia: Toen ik vroeg aan een vriendin of 
ze meedeed aan het protest voor Black 
Lives Matter in Nijmegen zei ze dat ze 
moest studeren. Voor haar was dat een 
keuze. Voor mij is dat geen keuze, terwijl 
ik ook tentamens had.

Nikita: Ik ben me er bewust van dat ik 
soms een van de weinigen ben die direct 
ervaring met racisme heeft. Als ik discus-
sies hoor tussen medestudenten, bedenk 
ik me dat het niet voor iedereen voor de 
hand liggend is om alles over racisme 
te weten. Als ik op zulke momenten niks 
zeg, dan ontbreekt er iets wat ervoor kan 
zorgen dat misschien ook maar één per-
soon luistert en van mening verandert.

Wat is het belang van intersectionaliteit 
bij racisme?

Nikita: Zo’n campagne kan niet zon-
der intersectioneel te zijn. Rabia en ik 
brengen andere ervaringen mee doordat 
we zwart én vrouw zijn. Nathan is ook 
zwart, maar heeft doordat hij man is 
andere privileges. Je kunt het ook be-

“Ik wil ervoor zorgen dat we het 
gesprek blijven voeren.”

NIKITA
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kijken vanuit onze studies; Nathan en ik 
hebben een Letteren-achtergrond, Rabia 
een Science-achtergrond. Hierdoor heb 
je ook verschillende perspectieven. Dat 
kan de campagne beter maken, doordat 
het meer ervaringen en kennis bevat. Ik 
hoop dat dat er ook voor zorgt dat men-
sen binnen onze groep zich thuis voelen.

Nathan: Als biseksuele zwarte man kon 
ik het bericht dat we voor Paarse Vrijdag 
hebben geplaatst heel erg waarderen. 
Het is Black Lives Matter, wat betekent 
all black lives matter, so no picking and 
choosing. 

Wat hopen jullie met de week te berei-
ken?

Nikita: Dat iedere student op de Radboud 
ervan gehoord heeft. Natuurlijk zijn er 
dan altijd mensen die zo’n week overdre-
ven vinden, maar ze weten er wel van én 
dat de Radboud er in ieder geval belang 
aan hecht. Ook willen we natuurlijk meer 
bewustzijn creëren door middel van 
ervaringen van studenten op de RU.

Rabia: We willen mensen natuurlijk ook 
onderwijzen. Sommige mensen we-
ten niet waar ze moeten beginnen. Ze 
kunnen dan naar onze Instagrampagina 
komen om er meer over te leren.

Nathan: Ik denk dat we ook graag willen 
dat de conversatie doorgaat. Dat het 
geen hype was vorige zomer en ook wat 
jouw positie hierin is. 

Nikita: Ik hoop inderdaad dat mensen 
naar aanleiding van de gebeurtenissen 
niet denken “We hebben het erover 
gehad” maar juist “Hoe kunnen we het 
hierover blijven hebben?”

Wat kunnen studenten doen om hieraan 
bij te dragen?

Nathan: Blijf in ieder geval hierover 
leren en blijf deze moeilijke gesprekken 
voeren. Het kan ongemakkelijk voor jou 
zijn, maar het erover hebben kan er 
juist voor zorgen dat het dat niet 
meer is. Samen kom je tot een 
antwoord. Maar ook het steu-
nen van bedrijven die worden 
gerund door zwarte mensen is 
een stap!

“Het is echt teamwork.”

RABIA

Rabia: Je kunt ook kijken naar hoe divers 
je vriendengroep is. Als dat niet zo 
divers is, dan kun je je focussen op het 
leren kennen van mensen met diverse 
achtergronden. Het is ook belangrijk om 
gesprekken over racisme te hebben met 
je witte vrienden. Dan kan heel confron-
terend zijn, maar je kunt er juist samen 
veel van leren.

Nikita: Ik denk dat je ook nog als student 
kunt rondkijken naar wat voor mensen er 
op je studie zitten, wie lesgeeft en waar 
jullie het over hebben. Als je ziet dat dit 
niet erg divers is, vul dit dan in bij de 
evaluaties van de vakken.

Nathan: Ga ook zeker stemmen in 
maart. There is power in voting. Jij 

kan ervoor zorgen dat er een diver-
se Tweede Kamer is!

Nikita: Je kunt ons account volgen voor 
educatie, maar ga bijvoorbeeld ook 
andere accounts volgen dan je normaal 
misschien zou doen. Zo kun je de con-
tent die je consumeert diverser maken. 
Daarnaast kun je op YouTube en Netflix
heel veel documentaires vinden. En: 
luister naar mensen van kleur. Vraag hoe 
het gaat aan je zwarte vrienden.

voeren. Het kan ongemakkelijk voor jou 
jullie het over hebben. Als je ziet dat dit 
niet erg divers is, vul dit dan in bij de 
evaluaties van de vakken.

Nathan
maart. 

kan ervoor zorgen dat er een diver-
se Tweede Kamer is!

Designer Logo: Amber Hyacinth

@ambermalaikart
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 S T U D E N T E N  VS D O C E N T E N

Diversiteit is een actueel onderwerp. Bijvoorbeeld de vele protesten rondom ‘Black Lives Matter’ of de discussies 
over een vrouwenquota bij bedrijven waren het afgelopen jaar veelbesproken onderwerpen op zowel social media 

en aan de keukentafel. Maar hoe denken Serena Daalmans en Christa Rutten eigenlijk over dit onderwerp?

TEKST MARLIS TE HENNEPE
BEELD ELSA KANNEKENS

Ik vind dat er te veel aandacht besteed 
wordt aan diversiteit in de media.

Christa: “Ik vind van niet, want het is 
gewoon heel belangrijk dat iedereen in 
Nederland zich geaccepteerd en veilig 
voelt. Het wordt soms gewoon heel 
duidelijk dat mensen zich terecht onvei-
lig voelen en dan mag er van mij alle 
aandacht naar toe gaan.”

Serena: “Ja en historisch gezien is er 
natuurlijk structureel te weinig aandacht 
aan besteed. Heel lang zijn mediama-
kers gewoon witte heteroseksuele man-
nen geweest. Alleen witte mannen is 
natuurlijk niet wat Nederland is. En zoals 
Christa zegt, als mensen zich onveilig 
voelen dan mag daar absoluut aandacht 
aan besteed worden.”

Ik vind dat er te weinig aandacht 
besteed wordt aan diversiteit op de 
universiteit.

Serena: “De studenten worden steeds 
diverser, maar als je kijkt naar de men-
sen die het voor het zeggen hebben op 
de universiteit niet. Bijvoorbeeld het 
aantal vrouwelijke hoogleraren. Het is 
gek dat op zoveel studies meer vrouwen 
dan mannen zitten, maar dat je dat niet 
terugziet in hogere functies.”

Christa: “Ja en wat betreft de diversiteit 
van de studenten daar kan de universi-
teit denk ik niet zoveel aan doen.”

Serena: “Nou, in Rotterdam kijkt de uni-
versiteit bijvoorbeeld naar het aangaan 
van meer connecties met (scholen met) 
kansarme jongeren in Rotterdam Zuid 
die vanuit hun achtergrond belemmerd 
worden in hun doorstroom naar de uni-
versiteit. Want ze kennen bijvoorbeeld 
niemand die ook naar de universiteit is 
gegaan.”

Christa: “Ja dat is waar. Ik zit bij een 
stichting die onderzoek doet naar dit 
soort onderwerpen. Daar merk ik dat 
bijvoorbeeld racisme nog heel veel voor-
komt en dat het onderwerp soms niet 
genoeg wordt besproken.”

Serena: “Ja ik denk dat dat inderdaad 
klopt. Ik merk soms dat je ook wel om-
ringd wordt door mensen die er minder 
bij stil staan. Bijvoorbeeld dat er in de 
familie-app wel eens van die hele foute 
spotprenten gestuurd worden. Op zo’n 
moment denk ik, eigenlijk wil ik hier iets 
van zeggen, maar ik heb ook geen zin 
om iemand van 70 jaar de les te moeten 
gaan lezen. Vaker dan dat ik zou willen 
laat ik het dan maar.”

Christa: “Ja dat herkennen denk ik veel 
mensen wel, terwijl dat de momenten 
zijn dat je er juist iets van moet zeggen.”

Serena: “Ja precies!”

DEZE EDITIE: SERENA VS CHRISTA

VS
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Dito is de organisatie voor LHBT-jongeren tussen de 18 en 28 jaar in Nijmegen. Naast het organiseren van gezellige 
activiteiten, is Dito ook actief op maatschappelijk vlak. Voor deze reportage hebben we afgesproken met 

Bas Bosman, sinds februari 2020 de voorzitter van Dito. Tijdens ons online bezoek vertelt hij alles over de oudste 
LHBT-jongerenorganisatie van Nederland.

D I V E R
S I T E I T 
D O O R 
D I T O
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TEKST LAURA HAAGMANS & 
MARIEKE SMID
BEELD DAPHNE ESKES

Nadat Bas zijn bachelor Verkeerskunde 
op de Hogeschool Windesheim in Zwolle 
had afgerond, kwam hij naar Nijmegen 
om Duitse Taal en Cultuur te studeren. “Ik 
was nog niet klaar met het studentenle-
ven en wilde nog iets gaan doen dat me 
interesseerde,” vertelt Bas. “Helaas bleek 
ik niet echt goed in Duits en kwam ik er-
achter dat leren op afstand niks voor mij 
is, dus ben ik gestopt en gaan werken! 
Maar naast een studie was ik in Nijme-
gen ook op zoek naar een organisatie 
waar ik me thuis voelde als LHBT-stu-
dent.” Bas kwam daarbij snel uit bij Dito 
en werd hier meteen actief. Nadat hij 
een jaar in de activiteitencommissie had 
gezeten, werd Bas de voorzitter van Dito. 
In Zwolle miste Bas een plek om 
queer-vrienden te maken. “Zwolle is een 
stad waar vrij veel studenten uit regio’s 
komen waar men over het algemeen 
nogal conservatief is. Ik voelde me daar-
om in Zwolle niet erg op m’n gemak: 
ik had een leuke studententijd, 
maar het was het nét niet. 
Daarom ging ik in Nij-
megen direct op zoek 
naar een LHBT-or-
ganisatie.” En die 
vond hij! 

In 1985 werd 
de Introgroep 
opgericht, 
een praat-
groep voor 
LHBT-jonge-
ren in Nij-
megen. De 
Introgroep 
was een 
initiatief van 
LHBT-jongeren 
voor LHBT-jon-
geren. De organi-
satie werd opgezet 
om andere mensen te 
leren kennen, vrienden 
te maken en bijvoorbeeld 
samen naar een gaybar te gaan. 
Dat groeide door tot de oprichting van 
Dito in 1986. Sindsdien is Dito gebleven 
en gegroeid: er zijn nu verschillende 
commissies en activiteiten, en er worden 
bijvoorbeeld reizen en feesten georga-
niseerd. “Dito functioneert als een soort 
studentenvereniging voor jongeren,” 
vertelt Bas. “Je hoeft dus niet per se op 
de Radboud of de HAN te zitten om erbij 
te komen, zolang je maar in de leeftijds-
categorie valt en LHBT-friendly bent!”

Op dit moment zijn er 50 actieve leden 
en vijf bestuursleden. Naast een reis-
commissie en PR-commissie heeft Dito 
ook Jong&Out en Introgroepen. Dit 
deel van Dito zorgt voor ondersteuning 
aan jongeren die dit nodig hebben. De 
leden van deze groepen krijgen ook 
professionele training om iedereen zo 

goed mogelijk te kunnen helpen. Verder 
organiseert Dito nog MilQ, een feest 
dat ongeveer vijf keer per jaar wordt 
georganiseerd in Gas 19. Bas vindt het 
heel jammer dat dit nu niet kan. “We 
willen natuurlijk heel graag activiteiten 
organiseren waarbij we elkaar ook echt 
kunnen ontmoeten. We probeerden 
natuurlijk wel alternatieve activiteiten te 
organiseren, zoals lunches in de zomer. 
Dan zie je elkaar toch nog even. Maar het 
is natuurlijk heel anders, zeker omdat we 
heel moeilijk nieuwe mensen 
kunnen ontmoeten.”

Dito heeft een 
kantoor in het 
Roze Huis in 
Nijmegen. 
Het Roze 
huis 
is het 
hoofd-
kwartier 
voor 

LHBT-ini-
tiatieven 
en te 
vinden in 
het centrum 
van Nijmegen. 
Hier organiseert 
Dito de praatgroe-
pen voor Jong&Out en de 
Introgroepen, maar alle andere activitei-
ten worden buiten het pand georgani-
seerd. Verder werkt Dito ook samen met 
COC, de belangenbehartiger voor alle 
LHBT’ers in Nederland. Zij hebben in 
elke regio in Nederland wel een aan-
spreekpunt en richten zich vooral op vol-
wassenen vanaf 28 jaar. Het COC geeft 
bijvoorbeeld ook voorlichtingen in be-
jaardentehuizen. Verder komt Jong&Out 

ook voort uit COC. Dito richt zich dus 
vooral op de groep waar COC minder zijn 
pijlen op richt, namelijk jongeren van 18 
tot en met 28 jaar.

De queer-wereld is in Nijmegen volgens 
Bas heel hecht. “Iedereen die in Nijme-
gen LHBT’er is, kent ons eigenlijk wel. 
Via via kom je snel met Dito in contact. 
Nieuwe mensen bij de organisatie be-
trekken gebeurt daarom vooral mond tot 
mond.” In deze tijd probeert Dito ook via 

sociale media met nieuwe men-
sen te connecten. Zo pro-

moten ze bijvoorbeeld 
doelgerichte berich-

ten op Facebook 
en Instagram. 

De website van 
Dito heeft bo-
vendien een 
make-over 
gehad en 
ziet er weer 
helemaal 
fris uit: het 
logo en 
de stijl zijn 
beide ver-

nieuwd. Door 
de nieuwe site 

hoopt Bas dat 
hun vindbaarheid 

weer wat wordt 
verhoogd en mensen 

sneller bij hen terecht 
komen. 

Volgens Bas is het met de acceptatie van 
de LHBT-gemeenschap redelijk gesteld. 
“Een aantal dingen zijn gewoon goed 
geregeld: zo mag je bijvoorbeeld einde-
lijk trouwen. Maar je merkt dat er toch 
nog best wel wat delen in Nederland zijn 

waar het niet zo lekker gaat, en daar 
heb je in Nijmegen misschien 

wat minder last van, omdat 
Nijmegen een vrij linkse stad 

is. In andere delen merk je 
toch dat het homo of het 
LHBT zijn niet geaccep-
teerd wordt.” Over het 
algemeen denkt Bas dat 
de acceptatie van het 
LHB-gedeelte best wel 
goed gaat, maar dat er bij 
het T-gedeelte zeker nog 

ruimte voor verbetering 
is. De wachtlijsten voor de 

transpolis duren twee jaar 
en 21% van de transgender 

personen doet een poging tot zelf-
moord. Deze cijfers vindt Bas te hoog 

en hij vindt dat daar echt iets aan gedaan 
moet worden. Zo zouden mensen die 
trans zijn zo snel mogelijk de psychologi-
sche ondersteuning moeten kunnen krij-
gen die ze nodig hebben en zou er meer 
ruimte moeten worden vrijgemaakt in 
ziekenhuizen om ze te behandelen. Ver-
der maakt hij zich nu een beetje zorgen 
over de opkomst van het homonationa-
lisme. Dit houdt in dat er tegen LHBT’ers 
wordt gezegd dat als er buitenlanders 
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komen, hun rechten door hen worden 
afgenomen. Dit wordt dan vooral gezegd 
door de politieke partijen die zelf tegen 
LHBT-rechten zijn. Beetje tegenstrijdig 
dus… Bas vindt dit zorgwekkend, omdat 
er zo minderheden tegen elkaar worden 
gezet. 

Verkeerde assumpties en stereotypes
over de LHBT-gemeenschap hebben 
mensen volgens Bas ongetwijfeld. “Wat 
ik altijd heel grappig vind, en wat eigen-
lijk best wel een vervelende, door-
dringende vraag is, is dat heel veel 
hetero’s aan LHBT’ers vragen: wie is 
nou de man en wie is nou de vrouw 
in de relatie? Nou ja, de clue is dat we 
allebei man of allebei vrouw zijn!” Een 
groot vooroordeel vindt hij dus dat 
er nog ‘standaard’ verhoudingen zijn 
tussen geslachten. Hij denkt dat hieruit 
ook veel nijd volgt: “Dat mensen zo’n 
hekel hebben aan verwijfde mannen, 
omdat ze volgens hun beeld niet voldoen 
aan dat typische beeld van de man 
of van de vrouw.” De media houdt dit 
beeld ook mede in stand, maar kan dit 

beeld ook veranderen. Series als Anne+ 
vindt Bas bijvoorbeeld erg goed. 
“Ik denk dat het trans-karakter 
fantastisch gespeeld is. Ik denk 
eigenlijk dat iedereen daarin 
gewoon heel goed gespeeld 
is en dat dat echt een goe-
de inkijk was.” Maar een 
serie als Prince Charming
geeft daarentegen wel 
een erg stereotyperend 
beeld. Ze hebben dan 
ook heel veel kritiek 
gekregen, omdat er geen 
diversiteit in deze men-
sen zit. “Het zijn eigenlijk 
alleen maar witte mannen 
en de mannen moesten 
ook ‘mannelijk’ zijn.” In de 
mainstream media zijn begrip-
pen als non-binair echt nog heel 
nieuw. Biseksualiteit is zelfs nog 
niet zo lang op tv te zien. “Een paar jaar 
geleden was er zo’n scène in Sex and the 
City waarin ze zeiden, ‘oh, die mensen 
moeten gewoon kiezen’: gewoon heel 
veel stereotypes. De LHBT-acceptatie is 

dus echt nog onderweg.”

Bas denkt dat zichtbaarheid 
veel doet voor de accep-

tatie van LHBT’ers. Zo 
geeft COC voorlichtin-
gen op middelbare 
scholen. Dito staat op 
Paarse Vrijdag bij de 
ROC scholen en op 
de RU en de HAN: ze 
gaan dan met men-
sen in gesprek en 
delen suikerspinnen 
uit. Met coming-out 

day is Dito met een 
roze kast door de stad 

gelopen waarmee men-
sen foto’s konden maken 

en werden er ook dingetjes 
uitgedeeld. Dito doet ook mee 

aan de Roze Week op de campus van 
de RU, waarbij verschillende activiteiten 
worden georganiseerd. “Ik denk dat onze 

core business toch wel LHBT’ers een 
goede, fi jne plek geven in Nijmegen 
geven is. En een klein deel van onze 
business is dan visibiliteit, met mensen 
in gesprek gaan over LHBT-dingen en 
campagne voeren.”

Bas zou Dito in de toekomst nog bereik-
baarder willen maken voor alle jongeren 
in Nijmegen en omstreken en daarmee 
die groep nog inclusiever en diverser 
maken. Dat is nu wel erg lastig vanwege 
het coronavirus. “Je kunt mensen wel 
out of the blue even uitnodigen op de 
borrel en dan komen ze even een drankje 
bij je doen. Dat lijkt me heel laagdrempe-
lig. Maar je kan mensen echt niet zomaar 
uitnodigen naar onze online kookwork-
shop.” Grotere bereikbaarheid is dus wel 
een doel voor op de lange termijn. 

Als afsluitende boodschap zegt Bas: 
“Mocht je iets horen in je omgeving wat 
vervelend kan zijn voor LHBT’ers, spreek 
mensen er dan op aan! Je kan zelf het 
verschil maken, want LHBT-acceptatie
begint uiteindelijk bij jezelf.” 

Het Roze Huis
Sint Anthoniusplaats 1
6511TR Nijmegen
ditonijmegen.nl

 ditonijmegen

 dito.nijmegen
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Oké ja, de laatste jaren is er al zeker wat verbetering te zien 
binnen de mode-industrie. Er zijn steeds meer merken die mee-
werken aan meer ‘plus-size’ modellen op de runway, en ook 
zijn er al meer verschillende etniciteiten te zien. Maar ik vind 
dat de mode-industrie in het algemeen nog steeds niet divers 
genoeg is.

De gemiddelde maat voor vrouwen in Nederland is maat 42 en 
op de een of andere manier vereisen high fashion merken een 
maatje 34. Op een standaard runway is het overgrote deel van 
de modellen dan ook mega slank. Met al de verschillende vor-
men en maten die mensen kunnen hebben, is dat niet heel erg 
divers. Daarnaast is het ook een ontzettend onrealistisch beeld. 
Ook plus-size modellen hebben een standaardmaat. Als vrou-
welijk plus-size model moet je minimaal maat 40 hebben. Waar 
horen de vrouwen met maat 36 en 38 dan bij? Een plus-size 
model is vaak super curvy en voldoet ook aan een ander ideaal, 
het perfecte zandloper figuur. Bij mannelijke modellen is de 
plus-size term zelfs haast onbekend. Op de runway zie je voor-
namelijk lange, dunne, gespierde mannen lopen. Waarom zijn 
en geen andere lichamen te zien? Lichamen van mensen zoals 
jij en ik.

Volgens Vogue is er vanaf 2020 extra aandacht voor het gebrek 
aan representatie voor etnische minderheden en modeprofessi-
onals met een niet-westerse afkomst. Er werd eindelijk gehoor 
gegeven aan de oproep voor meer diversiteit, in ieder geval 
op het gebied van castings. Dus de mode-industrie is wat dat 
betreft goed op weg! Toch zijn er nog gekleurde modellen die 
worden afgewezen wegens hun huidskleur. Zij krijgen casting 
op casting te horen dat de bureaus al zo’n meisje of jongen 
hebben. Ook zijn de modellen vaak divers op precies dezelfde 
manier. Zo zie je vaak donkere, slanke vrouwen op de runway 
die allemaal een geschoren hoofd hebben. Prachtige afros 
komen zelden voor bij shows van high fashion merken.

De plus-size modellen die meelopen bij grote modehuizen 
worden ook vaak voor commerciële doeleinden ingezet, omdat 
plus-size momenteel een trend lijkt. Dit vind ik verontrustend. 
Er zou een echte shift in de mode-industrie moeten komen. Op 
mijn ideale runway lopen mensen in allerlei verschillende 
maten, van verschillende lengtes en verschillende etniciteiten.

MIJN DROOM RUNWAY
Deze editie staat in het thema van diversiteit. We leven in een wereld met mensen in allerlei verschillende vormen 
en maten, mensen met verschillende achtergronden. Maar waarom is dit dan in de modewereld nog niet te zien?

TEKST LAURA HAAGMANS
BEELD DAPHNE ESKES

11

COLUMN



NOORD VS ZUID
Twee uur rijden, die tijd kost het om door ons prachtige kikkerlandje te rijden. Toch kunnen er al ver-
schillen zijn met ieder kwartiertje dat je verder rijdt. Denk aan verschillende culturen of verschillende 

accenten die je tegenkomt. Twee studenten die in diversiteit qua woonplaats erg van elkaar verschillen. 
Het verschil tussen het noorden en het zuiden. 

   Walt Horbeek (18) komt uit Blesdijke, een dorp in de provincie 
Friesland. Hij is eerstejaars student, sinds het begin van zijn 
studie lid van de studentenvereniging Carolus Magnus en 
woont sinds vijf maanden in het dispuuthuis Avis. “Voor 
een supermarkt of om uit te gaan moest ik vanuit Blesdij-
ke minimaal 9 kilometer fi etsen. In Nijmegen is alles veel 

dichterbij. Daarnaast is in Nijmegen meer sfeer en leven om 
je heen”, vertelt Walt. 

Toch mist Walt soms ook wel de rust van zijn dorp. “De rust 
en de stilte zijn af en toe erg fi jn. Ook de natuurgebieden en 

de wateren zijn heel mooi en rustgevend.” Maar aan terugke-
ren moet Walt de komende jaren nog niet denken. “Er is 

hier in Nijmegen oneindige gezelligheid en er zijn veel 
mensen om je heen. Ik zit voornamelijk veel met mijn 
huisgenoten en hou mezelf bezig met mijn dispuutac-
tiviteiten. Daarnaast vind ik het ook leuk om muziek 

te maken.”

Maar toch ligt op 2 uur en 10 minuten reizen het 
dorp waar hij is opgegroeid. “Wat ik het meeste 
mis aan Blesdijke zijn mijn vrienden. Ook in verge-

lijking met alle stress en drukte hier was de rust in 
Blesdijke af en toe wel erg fi jn. De komende tijd blijf 

ik in Nijmegen wonen voor mijn studie, maar op latere 
leeftijd zou ik het leuk vinden om terug te keren naar Friesland.” 

   Walt Horbeek (18) komt uit Blesdijke, een dorp in de provincie 
Friesland. Hij is eerstejaars student, sinds het begin van zijn 
studie lid van de studentenvereniging Carolus Magnus en 
woont sinds vijf maanden in het dispuuthuis Avis. “Voor 
een supermarkt of om uit te gaan moest ik vanuit Blesdij-
ke minimaal 9 kilometer fi etsen. In Nijmegen is alles veel 

dichterbij. Daarnaast is in Nijmegen meer sfeer en leven om 
je heen”, vertelt Walt. 

Toch mist Walt soms ook wel de rust van zijn dorp. “De rust 
en de stilte zijn af en toe erg fi jn. Ook de natuurgebieden en 

de wateren zijn heel mooi en rustgevend.” Maar aan terugke-
ren moet Walt de komende jaren nog niet denken. “Er is 

hier in Nijmegen oneindige gezelligheid en er zijn veel 
mensen om je heen. Ik zit voornamelijk veel met mijn 
huisgenoten en hou mezelf bezig met mijn dispuutac-
tiviteiten. Daarnaast vind ik het ook leuk om muziek 

te maken.”

Maar toch ligt op 2 uur en 10 minuten reizen het 
dorp waar hij is opgegroeid. “Wat ik het meeste 
mis aan Blesdijke zijn mijn vrienden. Ook in verge-

lijking met alle stress en drukte hier was de rust in 
Blesdijke af en toe wel erg fi jn. De komende tijd blijf 

ik in Nijmegen wonen voor mijn studie, maar op latere 
leeftijd zou ik het leuk vinden om terug te keren naar Friesland.” 

Walt Horbeek

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL
BEELD DAPHNE ESKES
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Eva Nagelkerke (22), woont al 3,5 jaar in Nijmegen. Eva 
komt, op 1 uur en 50 minuten reizen van de campus, 
uit het Limburgse Maastricht. “Tot februari ging ik 
ieder weekend op en neer naar huis. Ik miste mijn 
vrienden van de middelbare school en werkte nog 
in Maastricht. Nu ik dat niet meer doe ga ik om de drie 
weken naar Maastricht,” vertelt Eva. Vaak als Eva in de trein 
zit is dit haar momentje van ontspanning: lekker een muziekje 
aan en naar buiten kijken. “Studeren doe ik niet, dit is echt een mo-
mentje voor mezelf.”

Sinds kort heeft Eva een piano op haar kamer in Nijmegen waar ze vaak 
op speelt. Maar daarnaast doet Eva ook veel met haar huisgenootjes, 
die een hechte vriendengroep zijn geworden. “Nijmegen is mijn per-
soonlijke zone. Mijn leven hier is compleet anders en staat los van wat ik 
had in Maastricht. Ik studeer thuis in Nijmegen, iets wat ik in Maastricht 
nooit doe. Daar ben ik echt vrij. Hier in Nijmegen ben ik met mijn 
studie bezig en doe ik alles zelf, ik kook, ik was. In Nijmegen speelt 
mijn volwassen leven af en waar ik nog een beetje kind kan zijn is 
in Maastricht.”

Als Eva iets mag meenemen naar Nijmegen dan zijn het haar 
katten. Eva vertelt: “ik hou heel erg van huisdieren, alleen hier 
mag dat niet. Mijn huisgenootje is allergisch, dus ook al had 
het gemogen, dan komt er alsnog geen kat in Nijmegen.” Maar 
gelukkig woont Eva in een buurt waar veel buurtkatten over 
straat lopen. “Als het zou kunnen, neem ik ze mee.”

“Als je ooit Maastricht wilt gaan bezoeken zijn La Bodega 
en Complex echt een aanrader. Bij La Bodega kan je heerlijk 
tapas eten, om daarna gezellig uit te gaan bij Complex.” Toch 
keert Eva niet snel meer terug naar Maastricht. “Nijmegen 
voelt voor mij wel echt als een groot dorp. Een dorp waar ik niet 
meer weg wil.”
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soonlijke zone. Mijn leven hier is compleet anders en staat los van wat ik 
had in Maastricht. Ik studeer thuis in Nijmegen, iets wat ik in Maastricht 
nooit doe. Daar ben ik echt vrij. Hier in Nijmegen ben ik met mijn 
studie bezig en doe ik alles zelf, ik kook, ik was. In Nijmegen speelt 
mijn volwassen leven af en waar ik nog een beetje kind kan zijn is 

Als Eva iets mag meenemen naar Nijmegen dan zijn het haar 
katten. Eva vertelt: “ik hou heel erg van huisdieren, alleen hier 
mag dat niet. Mijn huisgenootje is allergisch, dus ook al had 
het gemogen, dan komt er alsnog geen kat in Nijmegen.” Maar 
gelukkig woont Eva in een buurt waar veel buurtkatten over 

“Als je ooit Maastricht wilt gaan bezoeken zijn La Bodega 
en Complex echt een aanrader. Bij La Bodega kan je heerlijk 
tapas eten, om daarna gezellig uit te gaan bij Complex.” Toch 
keert Eva niet snel meer terug naar Maastricht. “Nijmegen 
voelt voor mij wel echt als een groot dorp. Een dorp waar ik niet 

Eva Nagelkerke
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Kan je wat vertellen over je bijzondere 
hobby?

Mijn hobby is drag. Drag is jezelf om-
toveren tot (meestal) een overdreven 
vrouwelijk karakter. Veel make-up, prui-
ken, extravagante outfits en wimpers die 
bijna het plafond aanraken. De meeste 
dragqueens hebben het doel om ande-
ren te entertainen. Dit doen ze op veel 
verschillende manieren zoals comedy
acts, zingen, hosten, bingo’s en de meest 
voorkomende: lipsyncen. Echter zijn er 
ook queens zoals ik die het beperken tot 
alleen de looks. Voor mij is het een ma-
nier om de vrouwelijke kant in mij naar 
buiten te laten komen. Het is expressie
en een vorm van kunst. Veel mensen ver-
warren het met een transgender persoon 
zijn, maar dit is zeker niet waar. Ik vind 
het heerlijk om als jongen door het leven 
te gaan en voel me daar ook comforta-
bel bij. Als jongen ben ik best introvert, 
maar zodra ik in full drag ben krijg ik een 
enorme boost zelfvertrouwen en ben ik 
echt een karakter. Een gebruikelijke term 
is dan ook ‘girlll she’s feeling herself!’.

Dit is slechts mijn verhaal; “drag has no 
limits.” Iedereen kan het doen ongeacht 
gender, seksualiteit, afkomst, religie. 
Drag is er in veel vormen en iedereen uit 
zich op een andere manier.

Hoe ben je bij deze hobby gekomen/hoe 
is je interesse in de hobby ontstaan?

Voor mij is alles begonnen toen ik naar 
het programma RuPaul’s Drag Race 
begon te kijken. Dit is een competitie-
show waarin drags strijden om de titel 
‘Next Drag Superstar’. Het is ondertus-
sen wereldwijd bekend en heeft zelfs 
19 Emmy Awards gewonnen. Tijdens 
carnaval greep ik mijn kans en ging ik als 
dragqueen naar de feesten. Als ik er nu 
naar terugkijk was het echt geen gezicht. 
Een fel paarse pruik, een glimmende 
gouden jurk en gewone sneakers. Maar 
ach, we zijn allemaal ergens begonnen 
en het is leuk om de verbetering te zien. 
Een paar maanden later kreeg ik contact 
met Mateusz, een jongen bij wie ik op 
de middelbare school heb gezeten. Hij 
bleek hetzelfde programma ook te kijken. 

Het was leuk om iemand te leren kennen 
die dezelfde interesses had en met wie 
ik al mijn ideeën kon delen. We begon-
nen met looks te bedenken en foto’s te 
maken. Zo zijn we eigenlijk samen het 
wereldje ingerold.

‘‘Mijn stijl zou ik 
omschrijven als glam 
met een beetje edge 

en sex.’’

Waar haal je je inspiratie vandaan?

Mijn drag is niet geïnspireerd door één 
ding. Het is een verzameling van ver-
schillende stijlen en inspiratiebronnen. 
Een paar voorbeelden zijn: high fashion
modeshows van merken zoals Versace, 
Yves Saint Laurent en nog veel meer.                                           
Ook haal ik inspiratie uit de looks van 
andere dragqueens en bekende per-

In dit stuk staat de bijzondere hobby van Sem, of zoals hij zelf zou zeggen levensstijl, centraal. Drag is een 
populaire hobby aan het worden. De Nederlandse versie van RuPaul’s Drag Race was een grote hit en ook op social 
media krijgt drag een steeds groter platform. Het persoonlijke en mooie verhaal van Sem verdient volgens ons een 

ereplek in deze diverse Freem!

TEKST MARLIS TE HENNEPE & ROOS HAMELIJNCK
BEELD LISAN POT

VOOR DE DRAG ERMEE
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sonen. Instagram is echt het platform 
waar iedereen zijn kunst deelt en waar 
je vernieuwende ideeën tegenkomt. Mijn 
stijl zou ik omschrijven als glam met een 
beetje edge en sex. Een supersexy vrouw 
die weet wat ze wil en dat ook uitstraalt.

Hoe reageerde je omgeving op je hobby?

In het begin deelde ik alles alleen maar 
met familie en vrienden. Ik heb een open 
minded familie en ben altijd vrij geweest 
in wat ik deed. Vooral mijn tante en 
nichtjes waren gelijk helemaal enthou-
siast. Ze vonden het heel bijzonder en 
knap dat ik het kon. Mijn moeder heeft 
het altijd geaccepteerd, maar ik merkte 
dat ze in het begin wel moest wennen. 
Dit kwam vooral doordat ze had verno-
men dat de drag scene heel seksueel
kan zijn. Ze was dus vooral bang dat ik 
als seksobject gezien zou worden. Maar 
tijden zijn veranderd en drag ook. Het is 
veel groter en toegankelijker. Dit heeft ze 
ondertussen gezien en vindt het nu heel 
mooi wat ik doe en bereik.                                                             
                 
Mijn vriendinnen zijn altijd super suppor-
tive geweest en uitten ook hun bewonde-
ring richting mij. Dit heeft er uiteindelijk 
ook voor gezorgd dat ik genoeg moed 
had verzameld om het met meer men-
sen te delen. Ik maakte een Instagram
account aan en postte mijn eerste look. 
De reacties waren heel positief en dat 
motiveerde mij ook om door te gaan. Ik 
vond het heerlijk om creatief bezig te zijn 
en om het met mensen te delen. Onder-
tussen ben ik enorm vooruit gegaan en 
heb ik ook een groter bereik. De mensen 
die voor mij een groot voorbeeld waren 
(en nog steeds zijn) reageren vaak heel 
enthousiast en dat is toch een soort be-
vestiging dat je goed bezig bent.                     
                                            
Tijdens Amsterdam Pride 2019 ben ik 
in drag naar Amsterdam geweest en dit 
was een hele bijzondere ervaring. De re-
acties waren echt overweldigend, ieder-
een wilde op de foto met mij en een an-
dere queen. Op een gegeven moment 
vormde er in de Bijenkorf zelfs een rij 
omdat iedereen op de foto wilde. Die 
dag voelde ik me zo zelfverzekerd! 
Het was denk ik de eerste keer dat ik 
echt de kracht van drag ervaarde. Het 
voelde zo bevrijdend omdat ik op dat 
moment geen onzekerheid voelde en 
helemaal mezelf kon zijn.

Niek, mijn vriend, steunt mij 
enorm in alles wat ik doe. In 
het begin was het voor hem 
wennen omdat hij vrijwel 
niet wist wat drag was. 
Nu zitten we samen te 
dansen op muziek van 
RuPaul en heeft hij 
zelf ook wel eens 
een makeover ge-
had. Hij heeft zelfs 
alle 20 seizoenen 
Drag Race 
gekeken!

“Het is voor mij 
dan ook meer een 
levensstijl dan een 

hobby.”

Hoeveel tijd besteed je aan je hobby?

Op het moment ben ik niet heel vaak 
meer bezig met mijn eigen drag omdat 
ik naast mijn studie architectuur ook 
nog een pruik bedrijfje run. Dat loopt 
ontzettend goed en ik besteed er dan ook 
veel tijd aan. Ik krijg dan bestellingen 
binnen, koop een pruik in om vervolgens 
te stylen en met winst verkopen. Het zijn 
hele sculpturen waar vele uren werk in 
gaan zitten. Ook heb ik een ‘drag doch-
ter’ zoals we dat noemen. Dat is iemand 
die net begint en graag dingen wil leren 
van iemand die het al iets langer doet. 
Hij komt dan ook regelmatig naar mij toe 
om een dagje te draggen. In totaal ben 
ik denk ik met werkuren meegeteld zo’n 
30 uur per week actief bezig met mijn 
hobby, maar eigenlijk speelt het de hele 
dag wel een rol. “Het is voor mij dan ook 
meer een levensstijl dan een hobby.”

Waar ben je het meest trots op wat je 
hebt bereikt in verband met je hobby?

Lastige vraag omdat ik ook de kleinere 
successen waardeer, maar er zijn wel 
twee dingen die er bovenuit springen. 
Afgelopen jaar is het eerste seizoen 
van Drag Race Holland uitgezonden op 
videoland. Envy Peru, de winnares van 
het seizoen, droeg mijn pruik in de finale  

en op de cover van 
het magazine

‘Stunnin’. 

Daardoor is mijn werk over de hele 
wereld door miljoenen mensen gezien. 
Envy is ook altijd een enorm voorbeeld 
geweest voor mij en dat zij mijn pruiken 
draagt is een enorme eer.                          
                                                                                                                
Zelf sta ik ook in het magazine ‘Stunnin’. 
Dit is het eerste Nederlandse drag ma-
gazine ooit. Ik werd in augustus bena-
derd door Cyriel Jacobs, een bekende 
fotograaf in de community, om te komen 
shooten. Normaal zei ik altijd nee omdat 
ik het best spannend vond om zo voor 
de camera te staan. Iets in mij zei ‘fuck it 
let’s go!’ en dat heeft heel goed uitge-
pakt. Ik kreeg kleding aan van designer 
Isabell Schulz. Zij maakt ook veel outfits 
voor BN’ers zoals Davina Michelle en 
Famke Louise. De foto’s zijn supermooi 
geworden en om in het magazine te 
staan vind ik heel vet.

Zijn er ook nadelen aan je hobby?

Ondanks het feit dat het vooral heel leuk 
is, zijn er zeker ook mindere dingen. 
Achter al de glamour schuilt veel fysieke 
pijn. Als je voor een lange tijd op hakken 
van 13 centimeter loopt en een 20 inch 
korset draagt, is dat best zwaar. Een 
ander nadeel is dat het ontzettend duur 
is. Een simpele look kan al snel een paar 
honderd euro kosten. Make-up is ook 
duur en je hebt er véél van nodig. Na-
tuurlijk hangt het enorm af van hoe vaak 
je het doet, wat je koopt en als je ook 
optreedt verdien je een groot deel terug.

Uitgaan in drag is hartstikke leuk, maar 
de weg naar de club niet. Je wordt toch 
nog vaak nageroepen en uitgescholden. 
Ik voel me dan ook enorm onveilig als ik 
over straat loop. Als Google Maps zegt 
dat het 5 minuten lopen is, doen drag-
queens er 2 minuten over!

Wat zijn je ambities voor de toekomst 
wat betreft je hobby?

Ik denk voornamelijk alles gewoon naar 
een hoger niveau tillen; interessante 
concepten, betere make-up en ook echt 
een herkenbare stijl ontwikkelen. Waar 
ik ook graag naartoe wil werken is toch 
mezelf als entertainer neerzetten. Voor 
een live publiek durven te staan en leren 
interacteren met deze mensen. Ik ben 
best wel een perfectionist en vind het 
daarom eng om mezelf zo kwetsbaar op 
te stellen. Als je op een podium staat 
en een fout maakt ziet iedereen het, op 
Instagram niet. Verder lijkt het me heel 
leuk om architectuur te gaan combineren 
met mode. Als architect student heb ik 
namelijk best een eigen stijl ontwikkeld 

de afgelopen jaren en het lijkt me heel 
leuk om dit terug te laten komen in 

mijn looks. Hopelijk blijft mijn be-
drijf ook groeien want ik vind het 

heerlijk om de businesswoman
uit te hangen.

 Amsterdam Pride 2019 ben ik  Amsterdam Pride 2019 ben ik  Amsterdam Pride 2019
 naar Amsterdam geweest en dit 

was een hele bijzondere ervaring. De re-
overweldigend, ieder-

een wilde op de foto met mij en een an-
. Op een gegeven moment 

vormde er in de Bijenkorf zelfs een rij 
omdat iedereen op de foto wilde. Die 
dag voelde ik me zo zelfverzekerd! 
Het was denk ik de eerste keer dat ik 

drag ervaarde. Het drag ervaarde. Het drag
voelde zo bevrijdend omdat ik op dat 
moment geen onzekerheid voelde en 
helemaal mezelf kon zijn.

Niek, mijn vriend, steunt mij 
enorm in alles wat ik doe. In 
het begin was het voor hem 
wennen omdat hij vrijwel 

 was. 
Nu zitten we samen te 
dansen op muziek van 

en op de cover van 
het magazine

‘Stunnin’. 
Wat zijn je ambities voor de toekomst 
wat betreft je hobby?

Ik denk voornamelijk alles gewoon naar 
een hoger niveau tillen; interessante 
concepten, betere make-up en ook echt 
een herkenbare stijl ontwikkelen. Waar 
ik ook graag naartoe wil werken is toch 
mezelf als 
een live publiek durven te staan en leren 
interacteren
best wel een perfectionist en vind het 
daarom eng om mezelf zo kwetsbaar op 
te stellen. Als je op een podium staat 
en een fout maakt ziet iedereen het, op 
Instagram
leuk om architectuur te gaan combineren 
met mode. Als architect student heb ik 
namelijk best een eigen stijl ontwikkeld 

de afgelopen jaren en het lijkt me heel 
leuk om dit terug te laten komen in 

mijn 
drijf ook groeien want ik vind het 

heerlijk om de 
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CARLOst

De Cluedo-fans onder ons kunnen zich hele-
maal in dit spel verliezen. Carlo Hagemann 
is vermoord! Aan de spelers de taak om in 

teams op te lossen wie de dader is, waar en 
met welk wapen de misdaad is gepleegd. 
In een dossier staat bij alle verdachten (de 

leden van de D1sco) een beschrijving en een 
foto. Iedere verdachte krijgt de kans zich te 
verantwoorden, waarom hij/zij de moord 
wel of niet heeft gepleegd, waarna er op-

drachten opgelost moeten worden om een 
hint te krijgen. Aan de hand van deze hints, 
een beetje mensenkennis en een goede re-
denering is de zaak op te lossen! Een avond 
vol mysterie en plezier! Chapeau aan D1sco!

Zoom-in op docenten

Bij de activiteit Zoom-in op docenten, kre-
gen de studenten een kijkje in het leven van 
de docenten Mariska Kleemans, Carlo Hage-
mann en Ming Ebbinkhuijsen. Voorafgaand 
aan de activiteit had de Excursiecommissie 
filmpjes gemaakt om de docenten alvast te 

leren kennen. 

Ook was er de mogelijk om alvast vragen 
door te geven, die de Excursiecommissie 

kon gaan stellen aan de docenten tijdens de 
meeting. Daarnaast was er ruimte voor de 

studenten om zelf nog vragen te stellen. Zo 
kreeg je als student een exclusief kijkje in 

het leven van onze docenten. 

MYCELIUM INSIDE
De afgelopen maanden zaten weer bomvol met activiteiten van Mycelium. 

In deze rubriek zetten we een aantal van deze activiteiten nog eventjes voor 
je op een rijtje. 

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & FLEUR HENSEN
BEELD MARLOES VAN DALEN

Kerstdiner

Ook dit jaar verzorgde Mycelium weer een 
lekker kerstdiner, maar wel anders dan 
anders. Op woensdag 16 december had 

Mycelium een driegangenmenu geregeld 
dat af te halen was bij het Proeflokaal Bregje 
in Nijmegen. Dit menu was eenvoudig thuis 

te bereiden. 

Tijdens de avond droeg iedereen de mooi-
ste kerstkleren en konden we samen van het 

lekkere eten genieten. Tussen de gerech-
ten door verzorgde de eetcommissie voor 
online vermaak. Zo werd er kerstmuziek 

gedraaid (waarbij verzoekjes altijd welkom 
waren) en werd het spel kerstmuts op, 

kerstmuts af gespeeld.
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Inschrijving studiereis

Na het vele speculeren over waar de stu-
diereis komend jaar naartoe zal gaan, is het 

hoge woord er eindelijk uit: de Mycelium 
studiereis 2021 gaat naar Turijn! Turijn is 

een plaats in het noorden van Italië. De reis 
vindt plaats van 1 mei tot en met 9 mei, en 
zit bomvol leuke activiteiten door heel de 
stad. Op 17 december, om 10:15, was het 

dan eindelijk zover: je kon jezelf aanmelden 
voor de studiereis. Een beetje raar om in 

deze tijd aan vakantie te denken, maar het is 
in ieder geval alvast een mooi vooruitzicht 

om naar uit te kijken de komende maanden. 
Een groep van ongeveer 40 studenten gaat 

deze reis in mei 2021 samen maken. 

Dag van de Toekomst

Op vrijdag 4 december vond de Dag van 
de Toekomst plaats. Deze dag vond plaats 
van 11.00 uur tot 14.00 uur en werd geheel 
georganiseerd door de Excursiecommissie 
van 2019/2020. In verband met de corona 

maatregelen kon deze dag niet op de cam-
pus plaatsvinden, maar was er sprake van 
een online bijeenkomst via Zoom. Als je al 

aan het fantaseren bent over het leven na de 
studie met bijbehorende droombaan of als 
je je juist nog aan het oriënteren bent bin-
nen alles wat Communicatiewetenschap te 
bieden heeft: je zat hoe dan ook goed bij de 
Dag van de Toekomst. De sprekers op deze 
dag waren Babs van indebuurt Nijmegen, 

Byron van Byron en Sven van Argus.

Mycinema

Na het grote succes van vorig jaar vond 
dit jaar de Mycinema opnieuw plaats. Op 
woensdag 25 november zat iedereen klaar 

om via de Netflix Party link te kijken naar de 
van tevoren gekozen kerstfilm ‘A Bad Moms 
Christmas’. Om nog een extraatje toe te voe-
gen had de Mediacommissie een bingokaart 

gemaakt met allerlei kerstelementen die 
in de film voorbij konden komen. Dat was 
gegarandeerd een avond vol gezelligheid!

Duistere Donderdag Dropping

Op 8 oktober vond een van de spannendste activiteiten 
van Mycelium plaats, namelijk: de Duistere Donder-

dag Dropping. Van tevoren kregen de deelnemers een 
inpaklijst en moesten de telefoons aan het begin van 

het spel uitgezet worden. Geblinddoekt en wel werden 
de verschillende groepjes in een auto naar een betref-
fende locatie gereden. Bij de eerste locatie ontvingen 

de groepjes een envelop waarin een raadsel stond 
dat opgelost moest worden. Anders kon je niet verder 

gaan naar de tweede locatie. Zo herhaalde het spel 
zich telkens. Enkele opdrachten die de groepjes moest 

uitvoeren was een woordzoeker maken of een blacksto-
ry oplossen. Tijdens het spel reden de mensen van de 
BaCo rond in een witte Tesla. Zagen zij jouw groepje? 
Dan kreeg je een straf zoals iets op je gezicht of hand 
tekenen of een biertje achterover tikken. Daarnaast 

hadden de deelnemers een touw bij zich van 1.5 meter 
die strak gehouden moest worden. Anders was je ook 
de pineut en kreeg je een straf. Kortom: een avond vol 

spanning, maar zeker ook vol gezelligheid!
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TRENDS
TEKST IRIS KOOPS & ROOS HAMELIJNCK

BEELD MARLOES VAN DALEN

LEKKERNIJEN

Wil je deze Valentijnsdag jezelf, je vrienden, óf je liefde verrassen met een creatief 
drankje, dan is de warme chocolademelk bom perfect (en heel erg lekker). Hoe je het 
maakt is heel erg simpel. Het enige wat je nodig hebt is jouw favoriete reep choco-
lade, cacaopoeder (of Nesquik), een zak mini marshmallows, eventueel wat extra 
chocola als decoratie en natuurlijk warme melk. Je begint met het smelten van jouw 
favoriete reep chocolade. Zodra de hele reep vloeibaar is geworden, giet je het in 
twee siliconen halve bollen (zorg ervoor dat alleen de rand bedekt is met chocola). 
Hierna is het even wachten tot de chocola weer is afgekoeld en daarna kan je de halve 
bollen voorzichtig uit de siliconen vorm halen. Nu is het tijd om één van de halve 
bollen te vullen met de cacaopoeder en de mini marshmallows. Laat nu de open kant 
van de andere (lege) halve bol kort op een warme pan zakken zodat de rand een klein 
beetje smelt, zo kan je de lege halve bol op de gevulde halve bol plakken. De extra 
chocola kan nog gebruikt worden als decoratie. De warme chocolade bom is klaar. Nu 
hoeft er alleen nog maar warme melk over gegoten te worden en geniet maar!

Ook kan het klassieke Valentijnsdag voedsel niet vergeten worden: chocolate cove-
red strawberries! Of je nou jezelf, je moeder, beste vriend(in) of je grote liefde wilt 
verwennen maakt niet uit, chocolate covered strawberries vallen altijd goed in de 
smaak. Hoe je ze maakt kan niet makkelijker zijn. Je hoeft slechts een reep chocolade 
te smelten, de aardbeien hierin te dippen en het even laten afkoelen. Om het mooi te 
maken kan je er nog wat decoratie op doen en klaar is kees.  

FILMS

Ook deze Valentijnsdag zijn er een aantal leuke romantische comedy’s te zien in de 
bioscoop. Ten eerste is het vervolg op ‘Zwaar Verliefd!’, ‘Zwaar Verliefd! 2’ sinds 17 
december te zien op de grote schermen. In dit vervolg gaan we zien hoe dierenarts Isa 
(Barbara Sloesen) en meubelmaker Ruben (Jim Bakkum) omgaan met al het goede en 
slechte wat de liefde te bieden heeft. Er zullen obstakels zijn, bijvoorbeeld de nieuwe 
knappe dokter, gespeeld door Frederik Brom. Zal hun liefde stand houden of loopt 
het stuk? Dat is nog een verrassing. Maar wat geen verrassing is, is dat dit een fi lm is 
gevuld met liefde, verdriet, obstakels en vriendschap.

Een andere romantische comedy die vanaf 28 januari in de bioscopen te zien zal zijn 
is ‘Just Say Yes’ met onder anderen Jim Bakkum (daar is hij weer) als Chris, Noortje 
Herlaar als Estelle, Huub Smit als Fritz, Yolanthe Cabau als Lotte en Edwin Jonker als 
John. Lotte weet vanaf kleins af aan al hoe haar bruiloft eruit gaat zien, van locatie 
tot bruidsjurk, alles is al gepland. Tot haar verloofde de bruiloft ineens afblaast. In zak 
en as trekt ze in bij haar zus Estelle. En alsof alles nog niet erg genoeg was, gaat zij 
onverwachts wel trouwen en steelt ze de bruiloft die Lotte altijd al gewild heeft. Lotte 
krijgt hierbij de taak om het vrijgezellenfeest te regelen en het is maar de vraag of dit 
goed gaat afl open...
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DATES IN NIJMEGEN

Binnen valt een hoop leuks te doen om jezelf mee te vermaken, daar weten we inmid-
dels alles van. Toch blijft het fi jn om op een date te gaan buitenshuis. Wij hebben een 
aantal plekken in Nijmegen waar je een leuke date kan hebben op een rijtje gezet voor 
je.

Kronenburgerpark, Valkhofpark en de Goffert zijn mooie parken voor een romantische 
wandeling met je lief. Je bent dicht bij de natuur terwijl je van elkaars gezelschap 
geniet. Dit is een mooi moment voor diepe gesprekken, leuke verhalen en liefdesver-
klaringen. En de durfals onder ons zouden een picknick kunnen organiseren in de kou. 

Het Triavium in Dukenburg is misschien wel de beste plek om nog even te genieten 
van al het moois dat bij de winter hoort. Hier schaatsen met je partner, vrienden of 
alleen is iets dat je een hele lange tijd zal bijblijven! De schaatsbaan is nog tot midden 
maart open, dus geniet er vooral van (wij raden het je zeer aan). 

Iedereen kent Where’s Waldo wel. Het mannetje, in Europa Wally genaamd, is te 
identifi ceren aan zijn rood met wit gestreepte shirtje, zijn muts, blauwe spijkerbroek 
en bril. Hij is uit zijn zoekboeken gestapt en heeft zich verstopt hier in Nijmegen! Op 
maar liefst 25 plekken in het stadscentrum is hij te vinden. Dus als je erop uit wilt en 
je even een beetje detective wilt voelen, is dit een goede plek om te beginnen! 

PODCASTS

In de podcast Nancy bespreken Tobin Low en Kathy Tu (hun) LGBTQ ervaringen. Het 
mooie aan deze podcast is niet alleen hoe openlijk hierover gesproken wordt, maar 
vooral ook hoe dit gedaan wordt. Wanneer je luistert naar een afl evering van deze 
podcast is het net alsof je naar een vermakelijke Netfl ix docu-serie kijkt, alleen dan 
zonder beeld. De hosts nemen je mee in hun ervaringen; je hoort hen in gesprek 
met familie, krijgt achtergrond verhalen te horen en uiteraard gaan ze met elkaar in 
gesprek, zoals we van podcasts gewend zijn. Deze inspirerende podcast is zeker de 
moeite waard om te luisteren!

“The universe has good news for the lost, lonely and heartsick. Dear Sugars is here, 
speaking straight into your ear… ” Dear Sugars doet erg denken aan Sleepless in 
Seattle. Deze podcast geeft net als de radioshow die het verhaal van Tom Hanks’ 
karakter vertelt, advies aan zijn luisteraars. Cheryl Strayed en Steve Almond ontvan-
gen brieven met vragen over de liefde en het leven. Door het bespreken van iemands 
worsteling, geven ze deze weer als een universeel probleem dat ook heel menselijk 
is. De afl everingen zijn los van elkaar te luisteren en worden iedere week opgenomen. 
Ze staan vanaf september 2017 op Spotify, dus daar ben je wel even zoet mee. 

MUZIEK

Om de maand van de liefde door te 
komen volgen hier drie playlists, of je 
nou verliefd bent, happy single of een 
gebroken hart hebt, voor iedereen zit er 
iets tussen.

Broken heart
drivers license - Olivia Rodrigo
i don’t want to watch the world end with 
someone else - Clinton Kane
Before You Go - Lewis Capaldi
When I Was Your Man - Bruno Mars
The Night We Met - Lord Huron
I Can’t Fall in Love Without You - Zara 
Larsson
Falling - Harry Styles
NYLA - blackbear
All I Ask - Adele
Bad (Acoustic) - Lennon Stella

Happy single
Bootylicious - Destiny’s Child
Boys Ain’t Shit - SAYGRACE
Truth Hurts - Lizzo
The Jump Off - Lil’ Kim, Mr. Cheeks
Rumour Has It - Adele
Love Myself - Hailee Steinfeld
Girl on Fire - Alicia Keys
thank u, next - Ariana Grande
Don’t Call Me Up - Mabel
S.L.U.T. - Bea Miller

In love
God Only Knows - The Beach Boys
Passport Home - JP Cooper
Fallin’ - Alicia Keys
Love on Top - Beyonce
Turn Me On - Kevin Lyttle
LOVE. FEAT. ZACARI. - Kendrick Lamar
Lights Down Low - MAX
You & Me - James TW
Naked (Bonus Track) - Ella Mai
Falling - Surfaces

Spotify: gemaakt voor jou
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Valentijnsdag komt er weer aan; een feestje voor de mensen met een relatie, 
maar toch altijd een beetje een confronterende dag voor de singles onder ons. 

Maar wat de singles die dag vaak vergeten is dat het single-leven hartstikke goed 
is! Om jullie daaraan te herinneren hebben wij de voordelen van single zijn even 

op een rijtje gezet.

TEKST LAURA HAAGMANS & FLEUR HENSEN
BEELD LIV SIJBEN

SINGLE ZIJN IS ZO 
SLECHT NOG NIET
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Lig je ‘s nachts vaak zonder deken? Of 
word je helemaal naar de zijkant van 
het bed geduwd? Grote kans dat jij in 
een relatie zit en dus niet alleen slaapt. 
Singles hebben hier gelukkig geen last 
van, want zij slapen over het algemeen 
vaker alleen. Dit leidt tot een betere 
nachtrust wat alleen maar bevorderlijk is 
voor je gezondheid. Als alleen slaper heb 
je namelijk de dekens én het hele bed 
voor jezelf. Je kan zelfs overdwars in je 
bed liggen als je over een tweepersoons-
bed beschikt. Naast een betere nachtrust 
blijkt ook dat je als single minder snel 
last krijgt van hartaandoeningen én kom 
je minder snel aan. Alleen maar mooi 
meegenomen dus!

1
BETERE 
SOCIALE 
CONTACTEN

BETERE 
NACHTRUST

2
Een groot voordeel van door het leven 
gaan als single is dat je over het alge-
meen minder stress ervaart dan mensen 
die in een relatie zitten. Zo geef je als stel 
meer geld uit en heb je sneller schulden. 
Als single heb je geen gezamenlijke 
uitgaven en hoef je dus ook minder snel 
te stressen om geld. Daarbij heb je geen 
last van relatieproblemen waar ieder stel 
wel eens mee kampt en wat ook aardig 
wat stress kan opleveren. Ook ben je als 
single een stuk onafhankelijker en hoef 
je minder rekening te houden met een 
ander. Je maakt voornamelijk je eigen 
keuzes en hoeft er niet over in te zitten of 
een ander het met een keuze eens gaat 
zijn of niet.

MINDER  
STRESS 3

Vieze borden waar het aanrecht vol 
mee staat of vieze sokken die overal 
en nergens liggen. In een relatie ben je 
niet alleen wat dus ook in kan houden 
dat je meer moet doen in het huishou-
den. Zeker als je partner helaas niet zo 
opgeruimd is als jij bent. Als single hoef 
je alleen je eigen troep op te ruimen en 
zul je dit waarschijnlijk ook beter bijhou-
den omdat je weet dat niemand anders 
het voor je gaat doen. Daarbij draai je 
minder wasjes en hoef je minder spullen 
af te stoffen, omdat je gewoonweg in je 
eentje minder hebt en dus ook minder 
hoeft bij te houden in het huishouden.

Je krijgt het vast en zeker van je vrienden 
te horen wanneer je in een nieuwe relatie 
terecht komt: ‘Vergeet je ons niet?’. 
Natuurlijk denk je dan dat dit niet gaat 
gebeuren en je genoeg tijd zal vrijmaken 
voor zowel je vrienden als je partner, 
maar stiekem weet je ook dat je die ene 
zaterdagavond met vrienden wat vaker 
af zegt om zo lekker met je partner op 
de bank te ploffen en een film te kijken. 
Wanneer je single bent, zal dit probleem 
zich waarschijnlijk niet voordoen. Je 
hoeft namelijk niet te kiezen met wie je 
je vrije avond doorbrengt! Als je niet in 
relatie zit merk je misschien dat je veel 
meer tijd hebt voor jezelf, maar ook voor 
je vrienden en andere sociale contacten. 
Zo kan het net wat vaker in je hoofd 
opkomen om bij die ene tante langs te 
gaan, die je eigenlijk veel te weinig ziet. 
Hierdoor wordt de band met je vrienden, 
familie of collega’s - oftewel: je sociale 
contacten - alleen maar beter.

4
MINDER  
HUISHOU-
DELIJK 
WERK

Een avondje voor jezelf komt een stuk 
minder vaak voor als je in een relatie zit. 
De partner quality time kan vervangen 
worden door me time, even wat quality 
time voor jezelf. Genieten van een film 
zonder rekening te moeten houden met 
wat de ander leuk vindt, eten koken of 
bestellen waar jij zin in hebt! De moge-
lijkheden zijn eindeloos. Even wat meer 
tijd voor jezelf hebben is nooit een slecht 
idee. Je hebt veel meer tijd om dingen te 
doen die je altijd al hebt willen doen. Je 
kan nieuwe hobby’s ontdekken of juist 
oude hobby’s onderhouden. Of je kan 
je tijd spenderen door lekker te ont-
spannen, een boek lezen, beetje yoga of 
mindfulness doen werkt altijd goed om 
tot rust te komen.

5
ME 
TIME

Jij bent natuurlijk niet de enige single in 
deze wereld. Er is een hele wereld aan 
singles te ontdekken! Als single zijnde 
kan je heerlijk die wereld gaan verken-
nen. Nieuwe mensen ontmoeten en een 
beetje daten is erg spannend, it spices up 
your life. Je hebt altijd een leuk gesprek-
sonderwerp bij je niet single vrienden 
en vriendinnen (die stiekem erg jaloers 
zijn op jouw spannende date-leven). 
Niet iedere date is natuurlijk even leuk, 
maar hé je bent wel weer een ervaring 
rijker. En waarschijnlijk kan je er achteraf 
ook goed om lachen met je vrienden of 
vriendinnen. Ondanks dat corona het da-
te-leven een beetje lastiger maakt, zijn er 
nog genoeg opties! Op apps als Tinder, 
Happn en Bumble vind je vast en zeker 
een leuke date. En een beetje genieten 
van de aandacht is ook niet verkeerd. 
Zeker een goede confidence boost als je 
weer een nieuwe match hebt.

6
GENIETEN 
VAN HET 
SINGLE-
LEVEN
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We doen dan wel allemaal dezelfde studie, maar hoe we bij Communicatie-
wetenschap in Nijmegen terecht zijn gekomen is voor iedereen anders. 
Iedereen begint met een andere leeftijd en een andere achtergrond met 

studeren. Hoe is de weg verlopen die uiteindelijk heeft geleid tot de studie 
Communicatiewetenschap? In deze rubriek lichten we 4 studenten uit die 

op diverse manieren bij de opleiding terecht zijn gekomen.

TEKST MARIEKE SMID & HILDE VAN SCHIJNDEL
BEELD LIEKE SPEE

Berry (50 jaar, eerstejaars) 

Berry is met zijn 50 jaar niet de jongste 
qua leeftijd op de opleiding, maar staat 
qua frisse moed nog helemaal gelijk aan 
de andere eerstejaars! Hij liep al een 
aantal jaren rond met het idee om weer 
te gaan studeren: “Ik had de uitdaging 
nodig om weer nieuwe dingen te gaan 
leren.” 

Berry hield er al niet van om stil te zitten. 
Hij startte als informatiemanager en was 
daarna afwisselend projectmanager en 
afdelingshoofd bij de gemeente Oss. 
Daarnaast werkte hij ook als software 
engineer bij de Arbo-unie én volgde hij 
de opleiding Managementwetenschap-
pen aan de KUN. Maar de gedachte aan 
een nieuwe studie bleef toch door zijn 
hoofd spoken: “Het gegeven dat mijn 
kinderen dit jaar gingen studeren, gaf mij 
de doorslag om ook te gaan starten.”  

Voor tips over het studeren op een 
relatief oudere leeftijd, kan je altijd bij 
Berry terecht. “Het is belangrijk geloof 
te hebben in jezelf. Neem overal serieus 
de tijd voor en sta voor 100% achter je 
keuze. Maar het belangrijkste is dat je het 
leuk vindt om iets te leren, anders lukt 
het je ook niet.” 

EZELFDE OPLEIDING
IVERSE ACHTERGRONDEND
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Hilde (19 jaar, eerstejaars) 

Een van de schrijfsters van dit artikel 
heeft een lange weg achter de rug om 
uiteindelijk op de universiteit terecht te 
komen. Hilde is op de middelbare school 
begonnen op de mavo. Daar heeft ze na 
4 jaar haar diploma gehaald, om hiermee 
direct naar de havo door te stromen. 
“In deze periode wist ik nog niet welke 
opleiding ik wilde gaan volgen. Door 
naar de havo te gaan heb ik mezelf 2 jaar 
langer de tijd gegeven om hierover na te 
denken.” Toen ze de havo na twee jaar 
ook afrondde, begon ze op de Avans Ho-
geschool in Breda aan de studie Commu-
nicatie. Hier haalde ze na een jaar haar 
propedeuse en met dit papiertje mocht 
Hilde beginnen aan Communicatieweten-
schap aan de Radboud. “Het was nooit 
mijn doel om een lange weg af te leggen: 
al deze opleidingen zijn op mijn pad 
gekomen en die kans heb ik met beide 
handen aangegrepen! Uiteindelijk is deze 
weg slechts een jaartje langer dan het 
vwo, ik doorliep alleen meer tussenstap-
pen.” 

Giovanni (21 jaar, eerstejaars) 

De keuze van opleidingen in Neder-
land is reuze! Bij de zoektocht naar een 
opleiding die echt bij je past, kom je er 
vaak ook achter welke opleidingen er 
niet bij je passen. Giovanni kan hierover 
meepraten: Communicatiewetenschap 
is inmiddels de derde opleiding waaraan 
hij is begonnen, maar hij denkt hiermee 
wel zijn studie gevonden te hebben. “Ik 
heb in 2018 en 2019 een jaar de duale 
studie Recht & Economie gevolgd aan de 
Radboud, en vorig jaar heb ik de ALPO 
(combinatie van Pedagogische Weten-
schappen en de PABO) aan de Radboud 
en aan de HAN gevolgd. Maar bij Com-
municatiewetenschap heb ik voor het 
eerst het gevoel dat ik ook daadwerkelijk 
doe wat ik leuk vind en later een aan-
vulling kan leveren op de wetenschap.” 

Floor (20 jaar, derdejaars) 

Floor had een redelijk gemiddelde leef-
tijd toen ze begon met studeren, maar 
ervaarde helaas een nadeel: ze was nog 
net geen 18 toen de introductieweek be-
gon. Dit zorgde destijds voor een verve-
lende situatie in de Malle Babbe, waar ze 
nu vooral erg om kan lachen. “Tijdens de 
introductieweek was ik 17 en zou ik een 
maandje later 18 worden. Dat betekende 
dat ik niet overal zomaar aan een biertje 
kon komen. Een avond in de Malle Babbe 
zal ik daarom in het bijzonder nooit 
vergeten. Ik stond hier gezellig met mijn 
introgroepje te dansen toen ik ineens 
wat nattigheid voelde. Het bleek dat mijn 
biertje door een medewerker die mijn 
oranje 18- bandje had gespot uit mijn 
handen was geslagen! Ik kreeg meteen 
van haar een waarschuwing: wanneer

ze mij nog een keer met een biertje zou 
zien, dan mocht ik de rest van de week 
niet meer naar binnen. Hoewel ik alsnog 
een leuke intro heb gehad (waar gelukkig 
ook genoeg biertjes zijn genuttigd) en 
het zeer begrijpelijk is dat kroegen zich 
moeten houden aan de 18+ regel, was dit 
natuurlijk wel erg jammer! Stond ik dan 
met mijn frisje...”

Floor heeft ook nog een advies voor een 
introweek als 17-jarige: “Geniet van de 
intro en laat het je avond niet verpesten! 
Er komen nog genoeg gezellige activi-
teiten waarop jij wel lekker een drankje 
mee kunt drinken. Het belangrijkste blijft 
natuurlijk dat je nieuwe mensen leert 
kennen, of dat nu met óf zonder alcohol 
is!”  

EZELFDE OPLEIDING
IVERSE ACHTERGRONDEN

Giovanni heeft wel al wat bijbaantjes 
gehad in de communicatie. “Ik was 
communicatie-vrijwilliger bij Studenten-
vakbond AKKU en bestuurslid-communi-
catie bij de lokale jongerenafdeling van 
de PvdA.” Maar ook met al deze bij-
baantjes was het nooit in hem opge-
komen om Communicatiewetenschap te 
gaan volgen. “Uiteindelijk hebben een 
aantal vrienden me deze studie aanbe-
volen.” 

Als tip geeft Giovanni mee: “Bedenk 
goed waarom je aan het leren bent. Stu-
deren is duur, maar later jezelf moeten 
omscholen is nog veel duurder! Doe dus 
wat je daadwerkelijk leuk vindt, of dat 
nou universiteit, hogeschool, of gelijk 
werken is.” 

Hilde geeft de volgende tip aan jullie 
mee: “Bedenk goed wat je wilt, maar kijk 
ook vooral naar de mogelijkheden die op

je pad komen. Hierdoor krijg je kansen 
aangeboden, die je misschien anders 
nooit had gekregen.”
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Diversiteit bestaat uit veel kenmerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uiterlijk en innerlijk, ge-
loof, afkomst, overtuigingen en smaak. De officiële definitie van diversiteit is: ‘alle kenmerken 

waarop mensen van elkaar kunnen verschillen’. Nu zijn we erg benieuwd hoe divers studenten 
CW denken te zijn, waardoor wij ons afvroegen:

Op welke manier verschil jij van anderen? Ofwel: hoe divers ben jij?

Elyse Kruit

Tweedejaars

Fleur Stolk
Masterstudent

Anika Maandonks

Tweedejaars

Mart Megens

Rik Meijer

Vierdejaars

Masterstudent

“Op welke manier verschil jij van ande-
ren?” Toen ik deze vraag voorgeschoteld 
kreeg moest ik er toch wel even drie keer 
over nadenken. Want is dat niet afhan-
kelijk van de betekenis die je geeft aan 
‘verschillend’ en ‘anderen’? Hoe langer ik 
bleef peinzen over de vraag schoten de 
termen ‘re-presentatie theorie’, ‘discour-
se’ en ‘symbolisch interactionisme’ door 
m’n hoofd (thanks to Addy en Serena). 
Bij elke combinatie aan persoonlijke 
eigenschappen die ik mezelf voor de 
geest haalde, bedacht ik me dat er vast 
wel iemand op deze aardbol rondloopt 
die precies dezelfde set aan eigenschap-
pen bezit. Verdorie, is er dan niks wat mij 
uniek maakt? Eén ding weet ik in ieder 
geval zeker, volgens mij reist geen enkele 
andere CW’er wekelijks naar Hoek van 
Holland om op z’n tijd een verfrissende 
duik te nemen in zee.

Laat ik vooropstellen dat ik ervan over-
tuigd ben dat iedereen uniek is. Iedereen 
verschilt van elkaar. Maar wat mij nou 
divers maakt vind ik dan toch een lastige 
vraag... Ik heb dan ook mijn vrienden 
ingeschakeld om dit te beantwoorden 
en die kwamen met: “je ziet altijd het 
goede in mensen”. Dit vond ik wel mooi 
aangezien ik inderdaad wel altijd alles 
van beide kanten probeer te bekijken en 
het positieve van alles probeer in te zien. 
Dus in dat opzicht ben ik misschien wel 
divers.

Eén van mijn beste vriendinnen gaf na 
even denken dit antwoord (over mij): 
“When you see something, you don’t 
necessarily see the object objectively, but 
you see all the possibilities of that said 
object. You also know how to use your ta-
lents to grasp the truthful and intense es-
sence of that object may it be a person or 
a thing.” Mensen om mij heen waren het 
hier ook mee eens. Ze zeiden dat deze 
zin perfect aansluit bij mijn creativiteit, 
meelevendheid en mensenkennis. Daar-
naast liet het feit dat ik anderen om hulp 
moest vragen ook meteen zien dat ik het 
moeilijk vind om mezelf complimenten te 
geven. Daarom ben ik ook altijd heel blij 
met alle waardering om me heen.

Ik denk dat ik mezelf met mijn obsessie 
voor muziek wel kan onderscheiden van 
anderen. Soms heb ik eigenlijk niet eens 
door hoeveel ik ermee bezig ben. Totdat 
een huisgenoot mij laatst vriendelijk 
verzocht om even mijn bek te houden 
over dat ene stukje in het tweede refrein 
van die specifieke live-uitvoering uit 
2003. Toen heb ik toch maar m’n oortjes 
ingedaan.

Ik denk dat negen van de tien mensen 
mij zouden omschrijven aan de hand van 
mijn rossige manen. Verder ben ik rede-
lijk inwisselbaar denk ik. Ik lust graag bier 
en pasta, heb La casa de papel gekeken 
en ik stem wel eens D66.

TEKST JIP GROOTEN
BEELD LIV SIJBEN
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QUIZ: WELK TYPE PARTNER BEN JIJ?
Met Valentijnsdag in aantocht draait alles de komende tijd om de liefde. Vind jij het ook 
daadwerkelijk belangrijk om deze liefde te uiten naar je geliefde? Of draait een relatie bij 

jou vooral om het hebben van een maatje waar je mee kan dollen? Of je nou in een 
relatie zit of niet - met deze quiz kom je erachter wat voor type partner jij bent.

TEKST ROOS HAMELIJNCK & FLEUR HENSEN 
BEELD LIEKE SPEE

Wanneer mijn partner ziek is… 

A: Maak ik lekker eten en verzorg ik hem/
haar goed. 

B: Maak ik een foto van zijn/haar slechte 
staat om er vervolgens hard om te 
lachen. / Probeer ik mijn partner op te 
vrolijken met fl auwe grapjes? 

C: Geef ik hem/haar de ruimte om er 
weer bovenop te komen. 

Je bent in de kroeg met je vriend(in) 
die staat te praten met iemand die 
met hem/haar fl irt. Jij: 

A: Loopt er snel naartoe en gaat erbij 
staan. 

B: Maakt een inside joke van jullie om te 
laten merken dat jullie samen zijn. 

C: Je vertrouwt je vriend(in) dus wacht 
tot hij/zij zich weer bij je voegt.

Volgens jou is het ideale beroep voor 
je partner: 

A: Je vriend(in) moet doen waar hij/zij 
zich het best bij voelt. 

B: Het liefst een waarbij er nog genoeg 
tijd over is om met mij te dollen. 

C: Het maakt mij niet uit, ik kan me beter 
bezig houden met mijn eigen baan. 

Mijn beste eigenschap is… 

A: Altijd aan een ander denken. 

B: Iedereen om me heen vermaken. 

C: Dat ik problemen vaak alleen kan 
oplossen. 

Het belangrijkste in een relatie vind ik: 

A: Toegewijd zijn aan elkaar. 

B: Lol kunnen hebben met elkaar. 

C: Dat je beiden nog een leven van jezelf 
hebt. 

Op jouw vrije dag doe je het liefst: 

A: Je partner verrassen met iets leuks. 

B: Lol maken op wat voor manier dan 
ook. 

C: Wat leuks met vrienden. 

Wanneer mijn partner jarig is, doe ik 
hem/haar het volgende cadeau: 

A: Ik schrijf een mooie brief om te laten 
weten hoeveel ik van hem/haar houd. 

B: Ik neem mijn partner mee naar een 
comedyshow. 

C: Een leuk boek waarmee hij/zij in een 
eigen wereldje kan duiken.

Je krijgt te horen dat je partner moet 
overwerken, jij denkt: 

A: Ach wat vervelend voor hem/haar, ik 
laat een bordje eten over. 

B: Ik zet een comedy op en onthoud 
de grappige momenten om die later te 
vertellen 

C: Ach, dat moet ik ook wel eens. 

Meeste antwoord A? 
Dan ben jij de zorgzame partner: 

Als de zorgzame partner doe jij niets 
liever dan het voor elkaar krijgen dat je 
wederhelft het goed heeft. Je geeft een 
ander graag liefde en aandacht en helpt 

waar nodig is. Kortom: je laat graag 
merken dat de ander belangrijk voor 
je is. Dit is erg positief, maar vergeet 
natuurlijk niet om af en toe ook aan 

jezelf te denken. 

Meeste antwoord B? 
Dan ben jij de humoristische partner: 

Met jou als partner is het nooit saai! Je 
hebt een goed gevoel voor humor en 

weet elke situatie wel op te vrolijken. Hu-
mor is een goede eigenschap en wordt 
daarom ook zeker door jouw (toekoms-

tige) partner gewaardeerd. 

Meeste antwoord C?
Dan ben jij de zelfstandige partner: 

Als zelfstandige partner geniet je 
natuurlijk van de aanwezigheid van jouw 
lief. Wel waardeer jij wat tijd voor jezelf 

en vind je het belangrijk dat jullie beiden 
een leven van jezelf leiden. Jij en je 

partner zijn een toevoeging aan elkaars 
leven! Van elkaar genieten en ook nog 
tijd hebben voor jezelf, je vrienden en 

familie is de ideale balans. Let er wel op 
dat je jouw partner genoeg laat merken 

hoe dol je op hem/haar bent.  
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Sophie, kun je een korte samenvatting 
geven van wat Radboud Creative Collec-
tive inhoudt?

Radboud Creative Collective, ofwel RCC, 
is een collectief in de vorm van een 
studievereniging. Dat is zo omdat dat het 
makkelijkste was, maar het is geen ver-
eniging als alle andere op de universiteit. 
Het is namelijk een collectief die creatief 
studententalent verbindt aan opdrach-
ten vanuit verschillende opdrachtgevers 
binnen de Radboud. Zo kunnen studen-
ten werken aan de professionalisering 
en ontwikkeling van hun talent en kan de 
campus snel opdrachten laten uitvoeren 
door studenten. 

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Ik werk sinds vorig jaar als student-as-
sistent bij de Radboud Green Office. Ik 
kwam erachter dat je soms eenmalig 
iemand nodig hebt. Hierbij moet je den-
ken aan iemand die snel, eenmalig een 
illustratie kan maken of die een video 
kan filmen en in elkaar kan zetten voor 
een campagne. Het is moeilijk om dat te 
regelen, omdat er veel bureaucratie zit in 
het systeem van de Radboud en de Cam-
pus Detachering. Óf je moet iemand hu-
ren van een duur communicatiebureau. 
Toen dacht ik: dit kan veel slimmer en 
sneller! In mijn eigen tijd werk ik ook als 
ondernemer en qua opdrachten kom ik 
nauwelijks verder dan opdrachten vanuit 
mijn eigen kenniskring. Er zijn studen-
ten die bijvoorbeeld kunnen illustreren 
of schrijven en dan direct de opdracht 
kunnen uitvoeren. Maar, hier moest een 
nieuw systeem voor komen. Zo heb ik 
RCC in het leven geroepen!

Wat is je doel met RCC?

Mijn doel is om studenten via RCC op 
te leiden tot creatieve professionals. 
Het is een soort kleine kunstacademie 
waar je professioneel kunt leren werken. 
De universiteit leidt je heel academisch 
op, terwijl er maar weinig mensen na 
hun studie het onderzoek in gaan. Als je 
opdrachten uitvoert via RCC, leer je je 
praktische vaardigheden ontwikkelen en 
ben je zo beter voorbereid op de toe-
komst. Daarnaast kun je er natuurlijk ook 
wat extra geld mee verdienen!

Lukt het om dit allemaal naast je studie 
te doen?

Haha nou, ik sla dus wel veel colleges 
over en leer voor tentamens door online 
samenvattingen die ik heb gekocht. Maar, 
ik heb ook een heel lief team van twee 
mensen die dit samen met mij doen, Bo 
Polman en Thijs Kersten. 

Dat is fijn, je gaat samen sneller vooruit 
en kunt de successen delen met elkaar. 
Het lukt me om dit vol te blijven houden 
omdat ik echt geloof in het idee. Ik ben 
zo veel projecten gestart en heb die nooit 
afgemaakt, maar hier geloof ik heel erg 
in en dat doe ik samen met het bestuur. 
We hebben allemaal nog nooit zoiets ge-
daan, maar dat maakt het juist extra leuk. 
Ik wil gewoon heel graag dit probleem 
oplossen en dat is mijn drive.

Wie kan er allemaal terecht bij RCC?

Fotografen, tekstschrijvers, cameralui, 
editors, illustrators, vormgevers en so-
ciale mediakampioenen, maar concep-
tontwikkelaars en presentators zijn ook 
van harte welkom! Voor meer informatie 
kun je onze Instagram @radboudcrea-
tivecollective bekijken en je inschrijven 
voor onze nieuwsbrief. Voor dit semester 
zijn de inschrijvingen al gesloten, maar in 
september kun je je weer aanmelden. 
Hou onze pagina in de tussentijd in de 
gaten!

STUDENT(EN)TALENT
In het student(en)talent nemen we een kijkje in het leven van een CW-student met een 

bijzonder verhaal. Dit keer is dat Sophie Theunissen, die zich de afgelopen maanden 
druk bezig heeft gehouden met het opzetten van Radboud Creative Collective; een 
studentencollectief dat studenten met creatief talent verbindt met opdrachtgevers 

binnen de Radboud.

TEKST ESMÉE MOOREN
BEELD LIV SIJBEN
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THE
(C) WAY UP

In deze editie vertelt Niek over zijn weg 
naar zijn huidige baan als contentspe-
cialist. Toen de tijd aanbrak om te gaan 
studeren wilde Niek graag weg uit het 
dorp waar hij was opgegroeid. Hij koos 
Nijmegen omdat hij het prettig vond dat 
de ‘instap’ in het studentenleven laag 
was. Als groot fan van fi lms en muziek en 
vanwege zijn interesse in communicatie 
en media begon hij in 2010 aan de studie 
Communicatiewetenschap. Sindsdien 
woont hij met veel plezier in Nijmegen. 

Naast zijn drukke studentenleven had 
Niek een bijbaantje in de horeca, waar 

hij na het afronden van zijn bachelor met 
veel plezier een jaar fulltime achter de 
bar heeft gestaan. Uiteindelijk merkte hij 
dat hij behoefte kreeg aan regelmatige 
werkdagen en tijden. ‘Ik moest opnieuw 
in een ritme leren werken’ vertelt Niek. 
Een aantal maanden werken in een lam-
penfabriek bleek de oplossing.

‘‘Ik bleek toch meer een 
dromer dan een jongen 
die allen maar achter 

zijn computer Facebook-    
campagnes in elkaar zet.’’

Tijdens deze maanden solliciteerde 
Niek volop, maar door een gebrek aan 
een Masterdiploma bleek het lastig een 
baan te vinden. Uiteindelijk kreeg hij de 
kans om als content marketeer aan de 
slag te gaan bij een bedrijf dat reizen 
voor singles organiseerde. Hier deed hij 
binnen een commerciële sector ervaring 
op in de marketing. Maar na een aantal 
maanden merkte Niek dat hij de crea-
tiviteit miste. ‘Ik bleek toch meer een 
dromer dan een jongen die allen maar 
achter zijn computer Facebook-campag-
nes in elkaar zet.’

‘Tijdens de verbouwing van de Refter 
belde mijn oude leidinggevende van het 
Cultuurcafé’ zegt Niek. ‘Het leek mij een 
prima plek om weer terug te zijn en ik 
nam me voor om vanuit hier een baan 

TEKST JAN SCHOLTEN & MARLIS TE HENNEPE
BEELD ELSA KANNEKENS

aan de universiteit te vinden. Ik bleek 
me nog steeds meer dan thuis te voelen 
tussen de studenten op de campus.’ Na 
een maand of vier werd hij getipt op een 
vacature voor zijn huidige functie op de 
communicatie-afdeling. ‘Tijdens die solli-
citatie merkte ik dat het echt ging om wat 
ik voor mens ben en niet per se om mijn 
werkervaring of studieduur. Die houding 
was wel echt heel fi jn.’ 

Als contentspecialist is Niek bezig met 
alle communicatie vanuit de Manage-
mentfaculteit zoals websitebeheer, social 
media en andere vormen van externe 
communicatie. ‘Ik kan op deze plek mijn 
creativiteit goed kwijt omdat ik de hele 
dag bezig ben met oplossingen verzin-
nen en samenwerk met leuke collega’s. 
Ik zie hier veel doorgroeimogelijkheden
waar ik nog veel meer van kan leren.’ 
Niek moet lachen: ‘Wie weet werk ik ooit 
wel bij Sociale Wetenschappen. Daar ligt 
toch mijn studieachtergrond!’  

Als tip aan alle studenten zou hij nog 
mee willen geven: ‘Maak een toffe tijd 
van je studententijd, je leeft maar één 
keer!’

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 
Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat je kunt verwachten in het 

‘echte’ leven. 

NAAM
Niek Ubachs

FUNCTIE 
Contentspecialist bij de faculteit der 
Managementwetenschappen aan de 

Radboud Universiteit

AFGESTUDEERD IN
2016

“Maak een to� e tijd van je 
studententijd, je lee�  maar 

één keer!” 
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ST   RING
Diversiteit: we komen de afgelopen jaren steeds meer met het 
begrip in aanraking. Dagelijks komt het onderwerp wel voorbij 
in nieuwsberichten en in bijna elke organisatie speelt diversiteit 
tegenwoordig een rol. Vrouwen, mensen van kleur en bijvoor-
beeld transgender personen krijgen hierdoor steeds gelijkere 
kansen. Een mooie ontwikkeling, lijkt mij. Maar bij menig mens 
roept het ook heel wat irritatie en frustratie op, die velen van 
hen graag uiten op platformen als Facebook.  

TEKST MARIEKE SMID
BEELD LIEKE SPEE

De discussie op sociale media over diversiteit 
is scherper dan ooit. Je hoeft maar tussen de 
comments onder een bericht met betrekking tot 
diversiteit te kijken en je mond valt bijna open 
van verbazing. Heftige en soms zelf racistische 
of homofobe reacties die zijn geplaatst, worden 
door honderden anderen geliket en gesteund. 
Gaat het over gekleurde mbo’ers die worden 
gediscrimineerd bij het vinden van een stage, 
dan is het onzin en moeten ze “terug naar hun 
eigen land”. Gaat het over een homokoppel dat 
niet hand in hand over straat kan lopen zonder 
te worden uitgescholden, dan zijn het “watjes 
die niks gewend zijn”.  

Nieuwsmedia die berichten over diversiteitsquo-
ta plaatsen zijn ook niet meer veilig, want vooral 
over deze quota is er een grote discussie. Het 
idee van diversiteitsquota is dat bedrijven bij het 
aannemen van nieuwe mensen meer rekening 
houden met het aannemen van minderheden, 
zoals vrouwen of mensen van kleur. Aan de 
reacties te zien, zijn veel Facebookers het hier 
echter niet mee eens. Hun grootste argument 
is dat er niet op diversiteit moet worden gelet 
bij het aannemen van nieuwe mensen, maar op 
kwaliteit. Veel mensen zijn namelijk bang dat 
door diversiteitsquota de kwaliteit binnen orga-
nisaties gaat afnemen. En daar zit dus eigenlijk 
al het probleem, want wie zegt dat mensen uit 
minderheidsgroepen minder kwaliteit hebben?  

Een mooi voorbeeld dat meteen aantoont dat dit 
niet het geval is, is het parlement uit Nieuw-Zee-

land. Zij werden vorig jaar het meest inclusieve 
parlement van de wereld, met aan het hoofd 
een vrouwelijke premier. Het parlement bestaat 
verder uit veel vrouwen en mensen van kleur 
en maar liefst 10% is openlijk homoseksueel, 
biseksueel of transgender. En wat blijkt: het gaat 
in het land zeer voorspoedig. De aanpak van het 
coronavirus door de premier wordt zelfs als een 
van de beste in de wereld beschouwd. 

Het argument dat mensen “gewoon” op basis 
van kwaliteit zouden moeten worden beoor-
deeld en er niet moet worden gelet op diversi-
teit, is naar mijn idee daarom nogal zwak. Er zijn 
zat mensen uit minderheidsgroepen die precies 
dezelfde (of wellicht zelfs betere) kwaliteiten 
hebben als mensen uit meer geaccepteerde 
groepen, maar vanwege hun achtergrond 
alsnog niet worden gekozen. En dat is precies 
waarom de diversiteitsquota nodig zijn: ieder-
een ongeacht hun achtergrond gelijke kansen 
bieden, zodat iedereen zijn of haar kwaliteiten 
kan laten zien.  

Hoewel diversiteit dus tegenwoordig al vaak 
voorbij komt, is het zeker van belang dat diver-
siteit een belangrijk thema blijft. Het blijkt na-
melijk dat we nog steeds een lange weg te gaan 
hebben. Laten we daarom blijven zorgen voor 
gelijke kansen voor iedereen en respect hebben 
voor alle groepen in de samenleving. Soms 
anderen op sociale media daarbij op de vingers 
tikken, lijkt me dan ook niet verkeerd. 
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Met de start van het nieuwe semester is het opnieuw tijd voor een OLC-up-
date. Wat hebben we de afgelopen weken gedaan, wat heeft ons bezig ge-

houden en wat zijn onze nieuwe plannen voor het komende semester? 

TEKST ELINE KEUVEN
BEELD MARLOES VAN DALEN

De afgelopen weken hebben we niet stil 
gezeten. We hebben ons voornamelijk 
bezig gehouden met het evalueren van 
de voorgaande periodes. Dit hebben we 
onder andere gedaan door panelgesprek-
ken te organiseren waarin we dieptege-
sprekken aan zijn gegaan met jullie over 
hoe de eerste periodes zijn bevallen. De 
opkomst voor deze panelgesprekken was 
helaas niet zoals we hadden gehoopt, 
maar de studenten die zijn geweest heb-
ben ons heel erg geholpen om in kaart te 
brengen hoe het onlineonderwijs bevalt 
en hoe we dit nog verder kunnen verbe-
teren! Dit hebben we vervolgens samen 
met de door jullie ingevulde cursusevalu-
aties van de eerste periode besproken in 
een vergadering samen met de docent-
leden van het OLC. Daarnaast zijn we op 
zoek gegaan naar eventuele oplossingen 
voor de door jullie bevonden moeilijk-
heden. Zo vonden jullie het vervelend 
dat Zoomlinks op verschillende wijzen 
werden gedeeld. Deze worden daarom 
voortaan enkel nog via Brightspace 
gedeeld. 

Verder hebben we tijdens deze vergade-
ring gekeken hoe wij als opleidingscom-
missie onze nieuwe Instagrampagina 
(@OLC_CW) zo effectief mogelijk kunnen 
inzetten en hoe we jullie het best kunnen 
bereiken. We zijn van plan om de komen-
de weken onze Instagram in te zetten 
om antwoorden en feedback te krijgen 
op korte, maar belangrijke vragen om zo 
het niveau van onze opleiding alsmaar te 
verbeteren. 

Heb jij nog een mega goede tip voor ons 
over hoe we onze Instagrampagina het 
best kunnen inzetten of heb je gewoon 
een vraag, opmerking of verbeterpunt? 
Stuur ons vooral een berichtje of stuur 
een mailtje naar olc.cw@student.ru.nl ! 

����������

ELINE KEUVEN

FLOOR VAN DER LOOIJ

SOPHIE VAN TEGELEN

MARJOLEIN TRIEPELS

CHARLOTTE VAN BEEM

JASMIJN ABEN
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TEKST FRISO BERENPAS
BEELD DAPHNE ESKES

NAWOORD
Diversiteit. Afwijken van de norm. Ik 
vond het erg lastig om hier een stuk over 
te schrijven. Op welke manieren wijk ik af 
van een norm? Wat is de norm eigenlijk 
en wie bepaalt deze? Als ik het aan de 
docenten zou vragen wordt er bijvoor-
beeld een heel ander ochtendritme 
verwacht dan wanneer ik mijn medestu-
denten hetzelfde vraag. Ik krijg bijna elke 
week wel eens rond 14:00 uur een appje: 
“Sorry, ben net wakker”. 

Mijn eigen ochtendritme is veranderd 
omdat ik minder vakken dan gebruikelijk 
volg. Daarmee voldoe ik ook niet meer 
aan de norm van een voltijdstudent. Dat 
betekent niet dat het ineens relaxed is. Ik 
kwam er in de eerste periode achter dat 
er toch écht maar 24 uur in een dag zat 
en dat voldoende slaap ook wel een goed 
idee was. Omdat ik minder vakken volg 
zijn er minder vaak gezellige werkgroe-
pen met vrienden, maar gelukkig nog 
wel leuke memes en gesprekken buiten 
de kantooruren.

Wat normaal is voor mij, is erg veran-
derd. Sinds de bestuurswissel in septem-
ber is er een hele nieuwe wereld voor mij 
opengegaan. Alles wat voor mij vanzelf-
sprekend voelde binnen Mycelium, blijkt 
heel anders te worden gedaan bij andere 
verenigingen. Waar bij veel andere ver-
enigingen Algemene Leden Vergaderin-
gen tot diep in de nacht door gaan als 
een soort kruisverhoor gaat dat bij ons 
heel anders. Tips, behulpzame vragen en 
vragen om verduidelijking. Deze manier 
van omgaan met elkaar heeft toch wel 
duidelijk mijn voorkeur. 

Voor Mycelium is er in ieder geval geen 
sprake van een glazen plafond. Met een 
zesjarige streak van vrouwelijke voor-
zitters zit dit wel snor. Als enige man in 
een verder vrouwelijk bestuur bevalt het 
eigenlijk super goed. Het is altijd gezellig, 
er is een mix van perspectieven die heel 
goed werkt en de meiden zijn blij dat 
gesprekken over voetbal zeldzaam zijn. 

Door deze mix kunnen we goed samen-
werken, dat is ook wel nodig in tijden 
van corona. Bij elke activiteit moet een 
back-up plan komen voor onverwach-
te maatregelen en moet er nagedacht 
worden over hoe we een balans kunnen 
vinden tussen veiligheid en interactie 
met en tussen de leden. Bij sommige 
activiteiten is dit echter niet mogelijk, 
we hebben helaas een aantal activiteiten 
moeten schrappen omdat dit niet kon 
door nieuwe maatregelen. Maar door 
deze aanpassingen maken we er wel 
iets bijzonders van, dat anders is dan 
normaal. 

Normaal is veilig. Maar veilig is saai. Ik 
had kunnen kiezen om langer te wachten 
om een bestuursjaar te doen. Zo had-
den ook de huidige eerstejaars ervoor 
kunnen kiezen om een tussenjaar te 
nemen. Wat diversiteit leuk maakt zijn de 
verschillen die je ervaart en de kennis die 
je er van opsteekt. Nieuwe ervaringen en 
nieuwe inzichten zijn altijd welkom. Dat 
maakt diversiteit juist zo bijzonder.maakt diversiteit juist zo bijzonder.
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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
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