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Boomers, millen-
nials, gen z: de 
termen voor ge-
neraties vliegen 
ons tegenwoordig 
om de oren. Hoog 
tijd om die alle-
maal eens onder 
de loep te nemen, 
vindt de redactie 

van Freem. Want welke generaties zijn 
er eigenlijk allemaal? En wat zijn hun 
kenmerken, voorkeuren en gewoon-
tes?

Dat doen we met een interview met 
Iris Hesseling, die velen vooral zullen 
kennen van Het Huis Anubis – wát 
een nostalgie – en een reportage met 
de Rookvrije Generatie. Ook laten we 
verschillende intro-ouders en hun 
kinderen en ouders van eerdere jaren 
aan het woord: wat waren hun erva-
ringen en wat is er nu anders dan in 
hun tijd? Daarnaast vind je in What 
Do The Socials Say? jouw antwoord 
op onze polls terug, kun je in een quiz 
ontdekken welke generatie jij vanbin-
nen écht bent en blikken we terug op 
de oprichting van Mycelium.

Ook op onze opleiding dient zich 
weer een nieuwe generatie aan: de 
nieuwe eerstejaarsstudenten. Dé 

generatie die deze Freem wellicht in 
een ‘introtasje’ op de Introductiemarkt 
vindt, alles weet over TikTok maar 
Facebook en Twitter al heeft verban-
nen, en online colleges boven een 
rumoerige collegezaal verkiest. Deze 
Freem-redactie maakt eveneens plaats 
voor een nieuwe lichting schrijvers 
en vormgevers. We blikken terug op 
een jaar waarin we (eindelijk!) weer 
eens fysiek samen konden werken, 
op reportage konden, toffe interviews 
hebben gedaan en het bovenal heel 
gezellig hadden op allerlei activiteiten. 

Maar we kijken ook vooruit op vol-
gend jaar. Na een jaar hoofdredacteur-
schap geef ik het stokje met het volste 
vertrouwen door aan Laura Haag-
mans, die de Freem in het collegejaar 
van 2022-2023 mag gaan leiden.

Bij deze wil ik graag alle lezers – of je 
nu student, docent, vriend(in), moe-
der of opa bent – bedanken voor het 
afgelopen jaar; voor het lezen van 
een papieren of online versie van de 
Freem, het stemmen op onze Insta-
gram polls en de leuke reacties op het 
harde werk van deze redactie. En dan 
nu voor de aller-, aller-, állerlaatste 
keer: heel veel leesplezier!

Marieke Smid
Hoofdredactrice 2021-2022

        FreemCW

VOORWOORD



3

4

7

8

11

12

14

16

18

20

22

24

25

26

28

29

30

31

Interview: Iris Hesseling 

Studenten VS Docenten

Reportage: Rookvrije Generatie 

De Gen-Xer als ouder

Alle generaties op een rijtje

How to: leven als een student 

Mycelium Inside

Trends

Familieterugblik

What Do The Socials Say?

Vraag van Vandaag

Quiz

De leukste studievereniging

The (C) Way Up

Storing

OLC

Nawoord

26

8

4



HET STUDENTENLEVEN VAN                  HET STUDENTENLEVEN VAN                  
IRIS HESSELING TIJDENSIRIS HESSELING TIJDENS

We hebben er vroeger vast allemaal wel één 
aflevering van gezien: Het Huis Anubis. Acht 
leerlingen wonend in een internaat in België 
onder leiding van conciërge Victor. Wanneer 

Nienke voor haar ontgroening een nacht 
moet doorbrengen op de zolder, doet ze een 

bijzondere ontdekking: het huis heeft een 
geschiedenis waar niemand iets van weet. 
Of je nu behoort tot de generatie X, Y of Z, 

iedereen kent Het Huis Anubis. In deze editie 
een interview met Iris Hesseling, die Amber 

speelde in de serie. Wij spraken haar over 
alle geheimen van zowel voor als achter de 

schermen. 

Hoe ben je gecast voor Het Huis Anubis?

“Ik was 18 jaar toen ik naar de MBO 
theaterschool ging. Ik zat daar net drie 
maanden toen een klasgenootje tegen 
mij zei dat ik eens auditie moest gaan 
doen voor Het Huis Anubis. Ik had het 
meteen thuis voorgesteld aan mijn vader 
en hij vroeg wat we er allemaal voor 

moesten doen. Ik 
vertelde hem dat ik 

mijn cv op moest stu-
ren, maar hij vond het een 

goed idee om mijn cv zelf te 
gaan brengen. ‘Ze hebben dan 

tenminste al een keer je gezicht
gezien’, zei hij. Ik ben het casting-

bureau binnen gestapt en heb ge-
zegd: ‘Hoi, ik ben Iris en dit is mijn cv’. 

Later hoorde ik dat ik qua ervaring op 
de stapel lag dat ik het niet zou worden, 
maar doordat ik mijn gezicht had laten 
zien, wilden ze me tóch een kans geven. 
De reden hiervoor was dat er een meisje 
in de serie zou gaan spelen die deze actie 
ook zou kunnen doen. Ik werd uitgeno-
digd voor de auditie, stelde mezelf voor, 
moest zingen en een scène introduceren. 
Later hoorde ik dat ik Amber in de serie 
mocht gaan spelen.”

Hoe vond je het om de rol van Amber te 
spelen?

“Amber is een heel erg uitgesproken
meisje en zat in veel scènes, dat vond 
ik erg leuk. Maar het leukste vond ik dat 
ze ook een comedy-kant had. Eerst was 
het de bedoeling dat ze een meisje zou 
spelen dat arrogant en verwend was, een 
soort dom blondje. Toen realiseerden we 
ons dat naar haar kijken eigenlijk hele-
maal niet interessant was. We hebben er 
een beetje humor in gegooid en het werd 
een stuk leuker. Als Amber niet iets leuks 
had, was het als kijker lastiger om je met 
haar te kunnen identificeren. Ze moest 
ook iets kwetsbaars hebben.”

TEKST DESIREE CUIJPERS & HILDE VAN          
SCHIJNDEL

BEELD ANIKA MAANDONKS

“Hoi, ik ben Iris en dit is 
mijn cv.”
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“We zaten midden 
in het centrum van       

Antwerpen en woon-
den echt om de hoek 

van alle kroegen.”

Hoe was het om volwassen te worden 
terwijl je dit programma maakte?

“Wat betreft ontwikkeling was het best 
wel opletten geblazen, omdat je de hele 
dag bezig was om iemand anders te spe-
len. Je eigen ontwikkeling en identiteits-
vorming loopt ook door en dit mag niet 
in elkaar overlopen. Daarnaast woonden 
we vier jaar lang met de hele cast in een 
andere stad. We leerden acteren en nog 
veel meer. Ik deed er op dat moment 
geen opleiding naast, dit was mijn leer-
school.”

Wat vond je ervan dat het programma 
zo’n succes is geworden?

“Ik heb in die tijd zelf nooit meegekregen 
dat het een groot succes was. Wij alle-
maal niet eigenlijk. We leefden daar echt 
in een soort bubbel. We woonden ook in 
België, daar zijn ze sowieso wat minder 
uitgesproken. Toen ik weer terugkwam 
in Nederland was het even omschakelen. 
Wanneer ik werd herkend op straat, werd 
ik daar wel verlegen van. Nu weet ik niet 
beter. Het ging natuurlijk vooral over het 
personage, dus het voelde niet altijd 
persoonlijk. Ik was in die tijd vooral 
blij met de waardering voor het 
programma en voor ons harde 
werk.”

Hoe gingen jullie met elkaar om tijdens 
de opnames?

“Onze banden onderling verschilden wel. 
Net zoals je dat in de klas op school hebt, 
waren er bij ons ook kleinere groepjes 
waarmee je op stap ging. Ik woonde met 
een paar anderen in hetzelfde gebouw 
waar we allemaal onze eigen kamer 
hadden met een klein keukentje. Dit was 
eigenlijk ons studentenleven. We zaten 
midden in het centrum van Antwerpen 
en woonden echt om de hoek van alle 
kroegen.”

Wat heb je geleerd tijdens het maken 
van het programma?

“Ik heb daar het hele acteervak geleerd. 
Als ik nu de eerste aflevering
terugkijk, dan zie ik
zoveel fouten. 
Pas in het 
tweede

seizoen werd het beter. We kregen in 
die tijd allemaal trainingen, zoals pers-, 
camera- en theatertrainingen. Daarnaast 
heb ik persoonlijk veel geleerd: het was 
echt een proces. Je staat los van je thuis, 
je leert alleen zijn, zelfstandig te wonen, 
wie je bent en wie je niet wilt zijn. Rond 
je 18de ben je jezelf nog echt aan het 
ontwikkelen en leer je zoveel.”
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Welk moment tijdens de opnames is je 
het meest bijgebleven?

“Dat zijn de momenten tijdens de opna-
mes in de Ardennen. We zaten daar voor 
de eerste film: Het Pad Der Zeven Zon-
den. Het voelde echt als een schoolreis. 
We sliepen daar in hotels en de sfeer 
was heel erg leuk. We zaten daar voor 
een paar maanden. Ik vond dat ook best 
spannend, zeker omdat het mijn eerste 
film was waar ik in zou gaan spelen, 
maar ik vind het hele genre film erg gaaf. 
Daar ben ik toen achter gekomen. Als je 
aan het acteren bent, zit er geen muziek 
onder je scène. Je hebt geen idee hoe 
het er allemaal uit komt te zien. Om na 
het hele proces jezelf in de bioscoop te 
zien is heel gaaf. Zeker om het jaren later 
nu aan mijn eigen dochters te kunnen 
laten zien.”

Wat ben je na Het Huis Anubis gaan 
doen?

“Na vier jaar in België te hebben ge-
woond, miste ik Nederland heel erg. 

Ik ging in Nederland op zoek naar een 
baan en ik kon aan de slag als presen-
tatrice bij Nickelodeon. Ik kreeg die baan 
door Het Huis Anubis: niet door mijn rol 
in de serie, maar door mijn presenta-
tierol tijdens ‘The Making off’. Dit heeft        
Nickelodeon gezien en naar aanleiding 
van die uitzending zijn ze gaan bellen. Ik 
heb hier tot mijn 30ste gewerkt.   Daarna 
stopte ik. De belangrijkste rol in mijn 
leven diende zich aan, namelijk die van 
moeder zijn. Ik heb er toen voor gekozen 
om even te stoppen met tv en theater. Ik 
wilde de volle ruimte en tijd vrijmaken 
voor mijn kinderen. Maar helemaal niks 
doen vond ik ook niet leuk, dus werk ik 
nu bij een theaterwerkplaats. Daar geef 
ik theaterles aan mensen met autisme. 
Dit vind ik heel erg leuk om te doen. Het 
fijnste is dat het even niet om mij draait 
daar. Als je namelijk acteert of presen-
teert, moet je altijd scherp zijn. Nu laat 
ik dat liever iemand anders doen, want 
ik ben zo druk met mijn kindjes. Ik vind 
het echter supertof om mijn kennis over 
te dragen aan een nieuwe             gene-
ratie.”

“Het Pad Der Zeven Zonden. Het voelde echt      
als een schoolreis.”
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STUDENTEN VS DOCENTEN
DEZE EDITIE: HILDE  VS TIBOR

Een bekend voorbeeld dat iedereen wel eens heeft meegemaakt: die ene docent die elke les zit te klungelen met 
een PowerPoint. Overal merken we verschillen tussen onze generaties. Maar vallen deze verschillen ook op tussen 

onze studenten en docenten? Wat denken student Hilde en docent Tibor over deze generationele verschillen?

TEKST LUNA WIERENGA
BEELD LISA CRAMER

“Van welke generatie ben jij en wat 
denk je dat typische dingen uit jouw 
generatie zijn?’ 

Tibor: “Oei, nu voel ik mij gelijk heel 
oud! Ik ben geboren in 1978, dus ik 
geloof dat ik dan officieel een ‘Xen-
nial’ ben. Een greep uit de dingen 
waarmee ik ben opgegroeid: Madon-
na en Michael Jackson, de telefoon 
met draaischijf, gabbers en skaters, 
cassettebandjes, de gulden en Dennis 
Bergkamp.”

Hilde: “Ik ben er eentje van generatie 
Z. Het eerste typerende kenmerk van 
deze generatie wat in me opkomt, is 
het gebruik van telefoons en sociale 
media. Wij zijn in ons dagelijks leven 
afhankelijker van onze telefoon dan de 
generaties voor ons. Op een slechte 
manier (jezelf vergelijken met ande-
ren op sociale media, cyberpesten, 
etc.), maar ook op een goede manier 
(navigatie, online bankieren, etc.). 
Een ander kenmerk wat gelijk bij mij 
opkomt, is dat wij ruimdenkender zijn 
dan onze vorige generaties. Val je als 
vrouw zijnde op een vrouw, als man 
zijnde op een man of gewoon op een 
persoon? Prima. Wil je niet het etiketje 
van één geslacht? Helemaal goed. 
Volgens mij zijn we heel erg mee-
gaand met de nieuwe ontwikkelingen 
in de maatschappij en vinden wij het 
allemaal wel prima als iedereen maar 
zichzelf kan zijn.”

“Vroeger was alles beter”

Tibor: Hoe ouder ik word, des te 
meer ik in deze stelling ga geloven. 
Maar nee, het is niet waar. Als je het 
nieuws bekijkt zou je het niet direct 
zeggen, maar er zijn echt dingen die 
steeds beter worden.

Hilde: Ik ben het hier deels mee 
eens. Als ik films kijk die voor 2000 
gemaakt zijn (bijvoorbeeld mijn 
favoriete ‘oude’ film Dirty Dancing, 
is er geen enkele smartphone te 
vinden. Mensen zoeken elkaar op 
om leuke dingen te doen, in plaats 
van te appen. Daten gebeurt niet via 
internet, maar in de kroeg. Dat vind 
ik heerlijk om te zien en stiekem zou 
ik ook wel eens een wereld willen 
zonder telefoons. Maar aan de an-
dere kant is online contact houden 
ook wel heel erg handig. Nu ik in 
Nijmegen woon, kan ik toch contact 
houden met mijn vrienden uit Waal-
wijk zonder dat ik meteen helemaal 
terug moet rijden of een brief op de 
bus moet doen.

“Merk je veel verschil tussen je ei-
gen generatie en latere generaties?”

Tibor: Dat valt eigenlijk reuze mee. 
De mens zelf verandert door de tijd 
niet zo veel, alleen de wereld om 
ons heen verandert razendsnel. 
Waar ik de hele dag op de 8-bit Nin-
tendo speelde, doen mijn kinderen 
dat op de Switch. Maar ons gedrag 
is ongeveer hetzelfde. 

Hilde: “Jazeker. Als ik mijn moeder 
probeer uit te leggen wat het nut is 
van TikTok (wat er niet echt is, haha), 
dan komt dat totaal niet aan. Maar 
we verschillen ook van de generatie 
na ons, omdat zij nog veel eerder zijn 
opgegroeid met digitale technologie. 
Terwijl ik in groep 8 nog buiten speel-
de, zitten groep achters nu op hun 
telefoon met hun vrienden.”

“Als je in een andere generatie/ander 
tijdperk geboren zou kunnen worden, 
welke zou je dan kiezen?”

Tibor: De prehistorie! Lekker de hele 
dag offline zijn, veel buiten zijn en de 
enige stress die je hebt is dat je af en 
toe moet wegrennen voor een mam-
moet. Heerlijk!

Hilde: “Zeker weten de generatie voor 
mij, generatie Y. Toen werden er ten 
eerste goede films gemaakt; Dirty 
Dancing, Footloose, Grease, Mean 
Girls, Clueless, en zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Maar er werd ook 
goede muziek gemaakt; Rihanna, The 
Killers, Green Day, Adele, Shakira, 
etc.”
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TEKST ANNE RUTTEN & EVA VERSTEDEN
BEELD MARLOU TE GROTENHUIS

Het ontstaan
De Rookvrije Generatie is eind 2014 
opgericht door het Longfonds, de 
Hartstichting en KWF. Het doel: een 
Rookvrije Generatie in 2035, zodat 
kinderen die geboren zijn in 2017 
nooit meer in aanraking komen met 
roken en er dus ook niet aan begin-
nen. “We hebben in 2014 vanuit de 
fondsen de krachten gebundeld”, 
vertelt Annebel. Er zijn meerdere 
redenen waarom ervoor gekozen is 
om zo’n organisatie op te zetten. Zo 
zagen de partijen dat eerdere maat-
regelen werden teruggedraaid. Maar 
ook werd er maar weinig maatschap-
pelijke actie ondernomen, waardoor 
het terugdringen van tabaksgebruik 
niet goed ging. “Vandaar dat al deze 
organisaties besloten om samen te 
werken, één centrale boodschap en 
aanpak te gebruiken en zoveel 
mogelijk organisaties proberen te 
laten aansluiten.” 

Veranderingen en successen
Al vanaf het begin van het ontstaan van 
de organisatie in 2014 kent de Rookvrije 
Generatie veel successen en zijn er veel 
stappen gezet om de samenleving rook-
vrij te maken. Zo zijn sinds 1 januari 2021 
zeven op de tien ziekenhuizen rookvrij. 
Ook hebben de campagnes een positief 
effect op de houding van volwassenen 
tegenover tabaksontmoediging. Daar-
naast neemt het aantal rokers in 
Nederland af. In 2020 was dit nog maar 
20,2% van de volwassenen. Dit is nog 
maar een fractie van alle successen die 
de organisatie over de jaren heen heeft 
bereikt. 

Het meest trots is de organisatie op 
het opnemen van de doelen voor een 
Rookvrije Generatie in het regeerakkoord 
in 2017. Daarnaast zijn ze ook erg trots 
dat er steeds meer gemeenten meedoen. 
Denk hierbij aan speeltuinen, sportterrei-
nen en de openbare ruimte. “Het rookvrij 

maken van deze locaties heeft heel erg 
veel gedaan voor de Rookvrije Genera-
tie”, zegt Annebel. 

Het grootste succes volgens de orga-
nisatie is dat gaandeweg steeds meer 
mensen de Rookvrije Generatie hebben 
omarmd. “Dat deze mensen on-
afhankelijk van de overheid zélf aan de 
slag zijn gegaan om hun buurt, sportclub 
of speeltuin rookvrij te maken”, vertelt 
Annebel. 

Rookvrije locaties
Het tot stand komen van locaties die wor-
den gemarkeerd als rookvrij (het blauwe 
bord) gebeurt op meerdere manieren. 
Een deel van de locaties wordt door 
gemeenten, die zich bij de organisatie 
hebben aangesloten, rookvrij gemaakt. 
Daarnaast kunnen mensen zelf aan de 
slag gaan. Net na de oprichting heeft de 
organisatie vooral zelf partijen benaderd, 
maar tegenwoordig zien ze steeds meer 
dat er een onomkeerbare beweging is in 
de maatschappij en dat organisaties zelf 
naar de Rookvrije Generatie toekomen. 
“Deze onomkeerbare beweging vinden 
we heel gaaf”, zegt Annebel. Via de web-
site van de Rookvrije Generatie kunnen 
de organisaties informatie vinden, maar 
ook inspiratie en materialen om zelf mee 
aan de slag te gaan. Zo kunnen zij ook op 
eigen initiatief rookvrij worden.

Prijsverhoging van sigaretten
Recentelijk liet de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid weten van plan te zijn 
de prijs van sigaretten te verhogen naar 
maximaal 47 euro per pakje in 2040. De 
meerderheid van de kamer stemde hier 
niet mee in. Annebel deelt hierover: “Uit 
onderzoek blijkt dat rokers pas bij zulke 
hoge bedragen stoppen met roken. We 
juichen het besluit van de kamer dus 
niet toe, elke forse verhoging van de 
accijns helpt om rokers van het roken af 
te krijgen en te voorkomen dat jongeren 
beginnen.”

Obstakels
Hoewel het grootste deel van de maat-
schappij de doelen van Rookvrije Gene-
ratie omarmt, zijn er toch obstakels waar 

Tegenwoordig hangen ze overal; de herkenbare blauwe borden waarop 
staat dat een locatie rookvrij is. De Rookvrije Generatie zet zich al jaren in 
om onze omgeving gezonder en rookvrij te maken. Vroeger was het 
normaal om binnen in huis te roken, in een restaurant een sigaretje erbij te 
pakken of om te roken rondom kinderen. Echter ontstaat er nu een nieuw 
normaal waar roken een steeds kleinere plek inneemt in onze samenle-
ving. Om erachter te komen hoe de Rookvrije Generatie zich inzet tegen 
de tabaksindustrie, hebben wij contact gehad met Annebel 
Schipper, woordvoerder van het KWF. Het motto? Op weg naar een rook-
vrije generatie. 
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de organisatie tegenaan loopt. De doelen 
kunnen namelijk niet alleen behaald 
worden door middel van initatieven uit 
de maatschappij. “Ons grootste obstakel 
op de weg naar een Rookvrije Generatie 
is op dit moment dan ook de politiek”, 
vertelt Annebel. Zij nemen geen maatre-
gelen, waardoor de wet- en regelgeving 
op het gebied van roken achterloopt 
op de realiteit. Zo zijn bijvoorbeeld de 
accijnsverhogingen, die gepland stonden 
voor 2022, uitgesteld. Daarnaast zouden 
de geurstoffen uit e-sigaretten verdwij-
nen per 1 juli, maar ook dit is uitgesteld, 
terwijl de populariteit van vapes en e-si-
garetten toeneemt onder jongeren. De 
overheid heeft de organisatie écht nodig 
om het verschil te kunnen maken. Daar-
om is het belangrijk, en hoopt Rookvrije 
Generatie ook, dat de Tweede Kamer op 
korte termijn stappen gaat ondernemen 
naar een rookvrij Nederland.

De doelgroep
Veel studenten zijn niet vies van een 
sigaret. Vooral op feestjes loopt er een 
groot aantal party-rokers rond, maar ook 
een groot deel rookt vast. Dit is natuur-
lijk een probleem voor de Rookvrije 
Generatie. “Wij focussen ons vooral 
op de jeugd; dat zij niet in aanraking 
komen met sigaretten”, vertelt Annebel. 
Hieronder vallen kinderen die naar de 
supermarkt gaan met hun ouders en 
daar in aanraking komen met sigaretten, 
of kinderen die hiermee in aanraking 
komen in de speeltuin of op een sport-
club. “Wij vinden het belangrijk dat zij 
niet in contact komen met roken, en het 
daardoor uiteindelijk niet normaal vinden 
om te roken, ook niet zo nu en dan op 
feestjes.” Ze pakken het probleem dus 
echt aan vanaf de vroege kinderjaren, om 
zo te ook voorkomen dat kinderen later, 
onder andere tijdens hun studenten-

leven, gaan roken.

Daarnaast focust de Rookvrije Generatie 
zich ook op de ouders van kinderen. Zij 
hebben namelijk het meeste invloed op 
het rookgedrag van hun kinderen, zowel 
in positieve als in negatieve zin. Kinderen 
zien hun ouders natuurlijk als rolmodel 
of voorbeeld, waardoor zij eerder het 
gedrag van hun ouders zullen zien als 
normaal. Daardoor is het belangrijk dat 
ook de ouders ingelicht worden over 
de gevaren rondom roken, zodat zij hun 
kinderen kunnen aanleren dat rookvrij 
het nieuwe normaal is.
   
Campagnes opzetten
Bij het opzetten van een campagne
focust de Rookvrije Generatie zich op 
verschillende elementen. Er zijn ver-
schillende ‘teams’ binnen de organisatie, 
die zich allemaal bezighouden met een 
ander onderwerp. Zo houdt een deel van 
de collega’s zich bezig met de politiek 
in Den Haag, een deel met het markton-
derzoek, een ander deel focust zich op 
de organisaties die zich inzetten voor 
Rookvrije Generatie, en als laatst is er 
een team dat zich richt op de communi-
catie. De organisatie maakt een langeter-
mijnstrategie en daar komen jaarplannen 
uit voort. Deze opgestelde doelen en 
plannen ondersteunt de communica-
tieafdeling altijd, vanuit daar worden 
dus de nieuwe campagnes opgezet en 
uitgevoerd.

Weerstand
Natuurlijk komt er wel eens weerstand 
vanuit de maatschappij op de campag-
nes die Rookvrije Generatie publiceert, 
maar zij merken vooral dat dit de laatste 
jaren sterk is afgenomen. “Het draagvlak 

vanuit de maatschappij is de laatste jaren 
enorm toegenomen, hierdoor merken wij 
nog maar weinig weerstand vanuit hen”, 
geeft Annebel aan. In de politiek merken 
zij nog wel wat weerstand. Zo zijn er 
partijen die gelobbyd zijn of worden door 
de tabaksindustrie. Maar het draagvlak 
voor rookmaatregelen, om zo kinderen 
niet in aanraking te laten komen met 
tabak, is enorm in de maatschappij. Ruim 
70% vindt rookvrij het nieuwe normaal, 
blijkt uit een draagvlakonderzoek. Dit 
is natuurlijk erg goed nieuws voor de 
organisatie! Zo blijkt dat negen op de 
tien mensen vindt dat de overheid maat-
regelen moet gaan nemen om kinderen 
te gaan beschermen tegen de verleiding 
van roken en tabaksrook. 

Een laatste boodschap
Als laatst heeft de Rookvrije Generatie 
nog een boodschap aan alle andere 
(toekomstige) studenten. “Begin niet 
met roken!”, beginnen ze. “Het is een 
dodelijk product, waaraan jaarlijks zo’n 
20.000 mensen overlijden, en dat zijn er 
écht heel veel”. Iedereen weet wel dat 
wanneer je begint, het heel verslavend 
is en je er moeilijk mee kan stoppen, 
daarom is hun advies vooral: “Begin er 
niet mee, en als je helaas al verslaafd 
bent: zoek hulp, of doe bijvoorbeeld mee 
aan Stoptober.”
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Voorheen zag ik ‘generatie’ als enkel een titel die wordt 
gegeven aan een groep die in dezelfde tijdsperiode is 
geboren. Elke nieuwe generatie betekent dat de voor-
gaande generatie kinderen heeft gekregen, maar dat 
mensen uit dezelfde generatie zich hetzelfde gedragen 
was erg verrassend. En het grappige is: de manier 
waarop een generatie hun kinderen (de nieuwe gen-
eratie) opvoedt, zorgt ervoor dat de nieuwe generatie 
specifieke kenmerken met zich meedraagt. Het is een 
kettingreactie. 

De generatie waaronder mijn ouders vallen, maar waar-
schijnlijk ook de meeste van jullie ouders, is Generatie 
X. Geboren tussen 1965 en 1980 werden zij als kind 
vaak alleen gelaten door hun ouders, die dan op werk te 
vinden waren. Dit maakt dat de Gen-Xer ook wel bekend 
staat als de vergeten generatie. Doordat de Gen-Xers 
als kind zich achtergelaten voelden en alles zelf maar uit 
moesten vogelen, besloten zij om als ouders absoluut 
het tegenovergestelde te gaan doen, namelijk volledig 
focussen op hun kinderen. Ze wilden hun kinderen dus 
overspoelen met aandacht die zij als kind niet gekregen 
hebben. Deze gedachtegang snap ik ook zeker en zou 

ook ik waarschijnlijk gehad hebben als ik geboren was 
als Gen-Xer. 

Met Gen-Xers als ouders groeide ik op met mijn ouders 
constant om mij heen. Zelfs nu als mijn ouders besluit-
en een keer met z’n tweeën of alleen iets te gaan doen, 
vragen ze mij tien keer of ik het echt niet vervelend vind 
dat ik niet meega. Alsof ze een soort schuldgevoel krijgen 
als ze mij ook maar één keer alleen laten. Ik denk dan 
alleen maar; waarom doen jullie zo moeilijk? Dan denk ik 
vervolgens weer over hoe ik het zelf later als ouder an-
ders zou willen aanpakken en wat minder extreem rond 
mijn kinderen te willen hangen.

Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat sinds ik dit inzicht 
heb gekregen mijn ouders veel beter snap. Waarom zij 
mij zo veel mogelijk willen beschermen en ik sommige 
dingen vroeger niet mocht doen. Hoewel ik zelf nog 
steeds niet ervoor ga kiezen om op deze manier mijn 
kinderen op te voeden, zal ik wél met wat meer begrip
reageren wanneer mijn ouders me vragen om voor het 
donker thuis te zijn. 

DE GEN-XER ALS OUDER
Tijdens het opgroeien waren mijn ouders altijd ontzettend overbeschermend. Ik moest op tijd thuis zijn, 
mocht niet alleen in het donker fietsen (omdat ik een meisje was) en alcohol op minderjarige leeftijd 
was een no-go. Ik dacht altijd dat ik de enige was met zulke ouders, totdat ik laatst een keuzevak 
volgde dat dieper inging op verschillende generaties. Wat blijkt; elke generatie heeft zijn eigen ken-
merken en een overbeschermende ouder is een typisch kenmerk van Gen-X ouders. 

TEKST ANNE RUTTEN
BEELD BRITT MEIJER

focussen op hun kinderen. Ze wilden hun kinderen dus 
overspoelen met aandacht die zij als kind niet gekregen 
hebben. Deze gedachtegang snap ik ook zeker en zou 

 ALS OUDER
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VAN ALPHA TOT BABYBOOMER: 
ALLE GENERATIES OP EEN RIJTJE
Het ontstaan van verschillende generaties is geen toeval. Nieuwe ontwikkelingen en grote gebeurtenissen, zoals 
de komst van het internet, zorgen ervoor dat mensen zich aanpassen aan de samenleving. Hierdoor worden er 
groepen gevormd met gedeelde eigenschappen, waarden en normen, oftewel: een generatie. Waarom jouw opa en 
oma waarschijnlijk op een andere manier naar het leven kijken dan jij, leggen we je uit in dit artikel! 

         TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & MARLIS TE HENNEPE
              BEELD LIEKE SPEE

De stille generatie
(1925-1940)

Deze generatie groeide op tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. 

Een moeilijke tijd waarin er weinig ruimte was 
voor zelfontwikkeling, zoals onderwijs. Was je 
klaar met de basisschool? Dan moest je helpen 

met het gezin onderhouden door te werken. Deze 
generatie wordt de ‘stille generatie’ genoemd, 
omdat zij niet in verzet kwam tegen de slechte 

leefomstandigheden van die tijd. Ze voelde zich 
verantwoordelijk om hard te werken, er werd 

niet gezeurd en er was weinig geld voor 
luxe. Dit is daarnaast de laatste gene-

ratie die is opgegroeid zonder een 
televisie. 

Protestgeneratie
(1941-1955)

Val je onder deze generatie? Dan ben jij 
een ‘babyboomer’! De baby’s van de grote 

geboortegolf na de Tweede Wereld-
oorlog groeiden op in een tijd met veel meer 

welvaart en minder armoede. De lonen werden 
hoger, het onderwijs werd beter en toegankelijker 
en het gevoel van vrijheid versterkte. Jongeren uit 
deze generatie zetten zich af tegen hun ouders en 
kleurden graag buiten de lijntjes. Er ontstond een 
culturele en seksuele revolutie met nieuwe mu-
ziek en een andere stijl. Zelfontplooiing en de 

achtergestelde positie van vrouwen waren 
grote thema’s. Een hele vrijgevochten 

en onafhankelijke generatie dus!

De verloren generatie
(1956-1970)

Deze generatie staat in groot contrast met 
de protestgeneratie. In tegenstelling tot de 

babyboomers lag de wereld niet aan de voeten 
van deze generatie. Want daar sta je dan: afge-

studeerd en klaar om te werken, maar door de grote 
crisis was er een enorme werkloosheid onder 

jongeren. Zij raakten hun vrijheid hierdoor deels kwijt 
en worden hierom de verloren generatie genoemd. Als 

kinderen van de stille generatie werd van hen ver-
wacht dat ze hard zouden werken zonder te zeuren. 
Maar door de onzekere tijden moest men creatief 

en zelfredzaam zijn. Het is een generatie die 
zich snel en makkelijk kan aanpassen en 

orde in chaos kan scheppen.
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Patatgeneratie
(1971-1985)

Grote kans dat jouw ouders onderdeel 
zijn van deze generatie met een bijzon-
dere naam. De crisis was voorbij en het 

gevoel van vrijheid nam toe. De focus kwam 
steeds meer te liggen op je eigen levensgeluk 
en ‘je eigen ding kunnen doen’. Als kinderen 
van de protestgeneratie hebben ze een hele 

vrije opvoeding gehad met weinig discipline. 
Hierdoor wordt deze generatie ook wel eens 
gekenmerkt door passiviteit en luiheid. Het 
is de eerste generatie die deels opgroeide 

met de computer en eropuit trok om 
meer van de wereld te zien.

Grenzeloze generatie
(1986-2000)

Oftewel de ‘millennials’! Veel van jullie 
zullen zich als millennial identificeren. Opge-

groeid met technologische vooruitgang, maar 
ook met terreur en milieuproblemen. Internet 

speelde een steeds grotere rol in het leven van deze 
generatie, ondanks dat een groot deel zonder mobiele 

telefoon is opgegroeid. Ze heten niet voor niet de gren-
zeloze generatie, want ze hebben meer te besteden, 
hebben grote ambities en willen graag presteren. Dit 
maakt dat ze vaak hoge verwachtingen van zichzelf 

hebben en dat is niet altijd eenvoudig. Deze ge-
neratie kampt dan ook vaak, meer dan andere 

generaties, met burn-outs, stress
en angsten. 

iGeneration
(2001-2015)

Ook in de generatie ‘Gen Z’ zullen veel 
van jullie zich herkennen. De mobiele 

telefoon en het internet zijn niet meer weg 
te denken uit het leven. Deze generatie groeit 
op met veel mogelijkheden, maar heeft ook te 

maken met een economische, vluchtelingen- en 
klimaatcrisis. Ondanks dat zien zij zichzelf als 
wereldburgers en staan ze online in contact 
met iedereen. Het leven speelt zich voor het 

grootste deel online af. Dit maakt dat zij 
goed kunnen multitasken en zich erg 
bewust zijn van wat er in de wereld 

speelt.
Generatie Alpha

(2016-2030)

Wat deze generatie gaat kenmerken, 
is vooral een voorspelling. Wie weet 
kan deze generatie wel tijdreizen? Er 

wordt verwacht dat deze kinderen verwend 
zullen worden, omdat er nog minder kinde-
ren in één gezin geboren worden. Mits het 
klimaatprobleem opgelost wordt, zal deze 

generatie zich nog verder ontwikkelen, 
waardoor de welvaart en het geluk 

nog groter zullen zijn. 
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Al je spullen van thuis meenemen naar Nijmegen gaat 
vaak niet, omdat je simpelweg niet over genoeg vier-
kante meter beschikt. Het is belangrijk om genoeg kast-
ruimte te hebben om al je kleren, servies en boeken op 
te bergen. Zorg hierbij dat je optimaal 
gebruik maakt van de hoogte in je 
kamer. Hoge kasten nemen namelijk 
relatief weinig ruimte in en zijn erg 
bruikbaar. Heb je een hoog bed? 
Zorg dan dat je lades onder je bed 
installeert, zodat ook deze ruimte 
optimaal benut wordt. Of maak zelfs 
gebruik van een hoogslaper!

HOW TO...

LEVEN ALS EEN STUDENT
Je eigen kamer vinden, zelf boodschappen moeten doen of voor je eigen avondeten zorgen: je leven gaat op 
een ingrijpende manier veranderen wanneer je student wordt. Jarenlang heb je geleefd bij je ouders en werd 
je door hen verzorgd. Nu is het tijd om zelfstandig te worden en een nieuwe fase van je leven te starten. Dit 

is echter niet eenvoudig en vereist de nodige tips. 

TEKST GUUS PEETERS
BEELD BRITT MEIJER

Wanneer je zelf al je boodschappen gaat doen, zul je vast 
merken dat dit je veel geld gaat kosten. Je moet name-
lijk van alles in huis halen om elke ochtend, middag en 
avond voor eten te zorgen. Zorg ervoor dat je tijdens het 
boodschappen doen alle A-merken negeert. Huismerken
of B-merken zijn vaak net zo lekker en kosten veel minder 
geld! Je vindt deze merken vaak onderaan in de schap-
pen. Kijk dus eens wat vaker naar 
beneden als je je boodschappen 
gaat doen. Zoek ook de goed-
kopere supermarkten uit. Ga 
bijvoorbeeld niet naar de Jumbo, 
maar fiets naar de Aldi. Hier kun 
je even goede producten kopen 
die minder duur zijn, zodat je 
geld overhoudt voor andere leuke 
dingen.

Zorg ervoor dat je indrinkt wanneer je gaat stappen. 
Dit zorgt ervoor dat je minder drankjes hoeft te bestel-

len wanneer je in de kroeg staat. 
Sla thuis bijvoorbeeld een kratje 
goedkoop bier in van een huis-
merk (zie tip 2) en drink hier met 
je vrienden van voordat je vertrekt 
naar de stad. Zorg ook dat je van te 
voren goed eet! Zo voorkom je dat 
je tijdens het stappen veel honger 
krijgt en je al je geld kwijtraakt aan 
de muur van de FEBO.

Er bestaat een grote kans dat je vaak met je nieuwe 
vrienden op een terras gaat zitten of ’s avonds een kroeg 
binnenloopt. Dit zorgt ervoor dat je veel in aanraking 
komt met lekker eten en lekkere drankjes. Om te zorgen 
dat je een gezonde levensstijl blijft houden, is het 

belangrijk dat je zo nu en dan in 
beweging blijft. Met een sport-
abonnement van het Radboud 
Sportcentrum kun je kiezen uit 
tachtig sporten! Vind je het leuk 
om nieuwe dingen te ontdekken? 
Dan is dit iets voor jou. Ook leg 
je hier veel contact met anderen, 
wat leidt tot gezellige ervaringen 
tijdens het sporten.

TIP 1
Richt je kamer op een slimme manier in

TIP 2
Doe bewust boodschappen

TIP 3
Neem een sportabonnement

TIP 4
Bespaar op uitgaan
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MYCELIUM 
INSIDE

Nadat het 33e bestuur er een geweldig studiejaar van heeft 
gemaakt met veel memorabele momenten, is het tijd voor 
het 34e bestuur! Om alvast even kennis te maken met de 

nieuwe bestuurskandidaten, hebben wij ze een aantal vragen 
voorgeschoteld. Leer ze kennen door de antwoorden te lezen in 

dit vriendenboekje.  

TEKST GUUS PEETERS & LUNA WIERENGA
BEELD ZARA JEGERINGS

Naam: Laurelle Spaas
Leeftijd: 22 jaar
Functie: Voorzitter
Hoeveelste jaars? Vijfdejaars
Wat niemand weet over mij: Ik kan echt genieten van grasmaaien
Woord dat mij het beste omschrijft: Enthousiast, leergierig, nieuwsgierig
Beste plekje in Nijmegen: Ooijpolder
Celebrity crush: Cole Sprouse
Favoriete serie: La casa de papel
Favoriete studentenmaaltijd: Pasta met witte wijn, boursin, aubergine, courgette, 
rucola en kaas
Mijn guilty pleasure: Een tosti met boter en vruchtenhagel
Favoriete club in Nijmegen: De Malle Babbe
Als dit liedje opkomt tijdens een Myceliumborrel ga ik helemaal los: Peanut 
Butter Jelly van Galantis
Favoriete drankje: Sangria
Communicatiewetenschap is leuk omdat: Het een mix is van Psychologie, Socio-
logie en actuele vraagstukken die om ons heen gebeuren, plus de mensen die de 
studie zo ontzettend fijn en gezellig maken!
Het leukste van dit jaar vond ik: De studiereis naar Zagreb
Het meeste zin in volgend jaar heb ik in: Ons bestuursjaar bij Mycelium! Ik kijk er 
zo enorm naar uit om samen met mijn fantastische bestuursgenoten een tof jaar 
neer te zetten, vol enthousiasme, nieuwe leden, activiteiten, feestjes en heel veel 
liefde en gezelligheid

Naam: Greet van Horen
Leeftijd: 20
Functie: Secretaris
Hoeveelste jaars? Derdejaars
Wat niemand weet over mij: Mijn natuurlijke haarkleur is donkerblond
Het meeste geld geef ik uit aan: Eten, drinken en kleding
Woord dat mij het beste omschrijft: Gek, gezellig en gestructureerd met een 
zachte G
Beste plekje in Nijmegen: De Waalkade
Celebrity crush: Zendaya, Jordan Fisher
Favoriete serie: Gossip Girl
Favoriete studentenmaaltijd: Knorr wereldgerecht Tabouleh
Mijn grootste talent: Plannen
Mijn guilty pleasure: Muziek van Nick en Simon
Favoriete club in Nijmegen: Qua sfeer Groots, qua muziek Bascafé
Als dit liedje opkomt tijdens een Myceliumborrel ga ik helemaal los: Bumpy Ride 
van Mohombi
Favoriete drankje: Raketje (Bacardi Razz, Fanta, Flügel)
Communicatiewetenschap is leuk omdat: Het mediagedeelte heel interessant 
is en de mensen heel erg open, sociaal en altijd toegankelijk zijn. Zij maken de 
studie!
Het leukste van dit jaar vond ik: De dag dat wij als bestuur werden gekozen
Het komend jaar heb ik het meeste zin in: Er een onvergetelijk jaar van maken 
met mijn bestuursgenootjes, voor onszelf en voor de leden!
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Naam: Iris Koops
Leeftijd: 20

Functie: Coördinator Formele Activiteiten
Hoeveelste jaars? Derdejaars

Wat niemand weet over mij: Ik ben allergisch voor chloorwater
Woord dat mij het beste omschrijft: Enthousiast

Beste plekje in Nijmegen: De Waal
Favoriete studentenmaaltijd: Pasta in een romige tomatensaus met groenten en 

veel kaas
Celebrity crush: Zendaya, Michael B Jordan en Tom Holland

Favoriete serie: Friends
Mijn grootste talent: Nacho’s maken

Mijn guilty pleasure: Iedere dag pasta eten 
Favoriete club in Nijmegen: Ndrgrnd, Malle Babbe, TKB 

Als dit liedje opkomt tijdens een Myceliumborrel ga ik helemaal los: Alles van 
ABBA

Favoriete drankje: Sex on the Beach
Communicatiewetenschap is leuk omdat: Je je niet meteen hoeft te specialiseren 
voor één specifieke baan. Je leert veel over actuele dingen in de samenleving die 

je vaak al meteen kan toepassen
Het leukste van dit jaar vond ik: Mengelmoes, Social Sounds en de studiereis

Het komende jaar heb ik het meeste zin in: Alles!

Naam: Sophie Vos
Leeftijd: 19 jaar

Functie: Coördinator Informele Activiteiten
Hoeveelste jaars? Tweedejaars

Wat niemand weet over mij: Ik kan urenlang naar audities van talentenshows 
op YouTube kijken 

Woord dat mij het beste omschrijft: Vrolijk
Beste plekje in Nijmegen: De Myka

Favoriete studentenmaaltijd: Kapsalon
Celebrity crush: Austin Butler! 

Favoriete serie: Friends, Goede Tijden, Slechte Tijden
Mijn grootste talent: Hooghouden! 

Mijn guilty pleasure: Tino Martin 
Favoriete club in Nijmegen: De TKB! 

Als dit liedje opkomt tijdens een Myceliumborrel ga ik helemaal los: Breaking 
Free van High School Musical

Favoriete drankje: Sex on the Beach
Communicatiewetenschap is leuk omdat: Het de allerleukste studievereniging 

van de wereld heeft en de colleges over showbizz heel interessant zijn
Het leukste van dit jaar vond ik: De Diesweek, de reis naar Zagreb én 

Mengelmoes! 
Het komend jaar heb ik het meeste zin in: Alle activiteiten waar ik trots kan 
rondlopen in m’n polo, in het bijzonder de introductieweek en de Diesweek

Naam: Karsten Haak
Leeftijd: 20

Functie: Penningmeester
Hoeveelste jaars? Tweedejaars

Wat niemand weet over mij: Ik kan urenlang kookvideo’s bekijken op YouTube
Woord dat mij het beste omschrijft: Gestoord

Beste plekje in Nijmegen: Waalkade
Favoriete studentenmaaltijd: Maaltijdsalade

Celebrity crush: Margot Robbie
Favoriete serie: Sex Education

Mijn grootste talent: Wel onthouden dat ik iets heb gezegd, maar volledig 
vergeten tegen wie dat dan was

Mijn guilty pleasure: Harry Potter, maar dan echt alles eromheen weten en kennen
Favoriete club in Nijmegen: Malle Babbe, TKB 

Als dit liedje opkomt tijdens een Myceliumborrel ga ik helemaal los: Sterrenstof 
van De Jeugd van Tegenwoordig

Favoriete drankje: Spa rood
Communicatiewetenschap is leuk omdat: Het een brede studie is, waarbij je zelf 

helemaal kunt invullen wat jouw specifieke skillset wordt
Het leukste van dit jaar vond ik: De studiereis

Het komend jaar heb ik het meeste zin in: Het leren kennen van zoveel nieuwe 
mensen en uitzoeken hoe je de belastingdienst ontduikt

TRENDS
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TRENDSTRENDS

Fysiek college volgen
Hoewel het soms ook wel even fijn is om vanuit 

je bed een hoorcollege te kijken, of deze terug 

te kijken op je eigen tempo, is het bijwonen van 

fysieke colleges toch een gouden tip voor de 

(nieuwe) studenten. Op deze manier leer je je 

medestudenten namelijk sneller en beter kennen, 

en krijg je meer mee van het echte ‘uni-leven’. 

Het is ook veel leuker en gezelliger om samen 

met je vrienden in een collegezaal te zitten, dan 

thuis saai een college te kijken in je eentje. De 

afgelopen collegejaren zijn er natuurlijk weinig 

fysieke colleges geweest, en daarom is het juist 

zo fijn om nu weer een college écht, in levende 

lijven, bij te wonen.

Lid worden van de studieverenigingAan het lid worden van de studievereniging, My-
celium dus, zitten heel veel voordelen. Natuurlijk 
heb je de praktische voordelen, zoals korting op 
boeken en het verkrijgen van samenvattingen. 
Maar nog leuker zijn de informele activiteiten die 
erbij komen kijken. Zo kun je lid worden van een 
commissie, en je daarmee écht inzetten voor de 
studievereniging. Daarnaast organiseert Myceli-
um vaak borrels en andere activiteiten die je kunt 
bijwonen. Op deze manier kun je echt proeven 
van het studentenleven! Daarnaast leer je tijdens 
deze activiteiten je medestudenten nog beter ken-
nen dan in de collegezalen. Zeker een aanrader 
dus! 

Studeren brengt veel (nieuwe) uitdagingen. College volgen, nieuwe vrienden maken en verhuizen. We hebben 
voor onze eerstejaars, maar ook voor de doorgewinterde studenten een paar tips en trends op een rijtje gezet 
die hopelijk helpen om het studeren wat makkelijker te maken!

TEKST MARLIS TE HENNEPE & EVA VERSTEDEN
BEELD LISA CRAMER
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Stuvia

Het maken van je eigen samenvattingen is erg 

waardevol, maar soms heb je hier even geen zin 

in of tijd voor. Dan is Stuvia je redder in nood! Via 

deze site kun je voor bijna elk vak wel samenvat-

tingen vinden en voor een klein prijsje ‘overko-

pen’ van je medestudenten. Dat scheelt je dus 

een hoop tijd. Ook kun je hier zelf een zakcentje 

bijverdienen door je eigen samenvattingen te 

koop aan te bieden, en daarmee je studiegeno-

ten helpen bij het leren. Stuvia is dus zeker een 

platform waar jij tijdens je studententijd gebruik 

van moet maken!

Kamer zoeken
Als je gaat studeren kan je natuurlijk bij je ouders blijven wonen. Lekker goedkoop, veel minder huishoudelijke taakjes en niet hoeven hospiteren. Gelukkig hoef je niet voor elke kamer jezelf in 20 minuutjes te bewijzen. Je kan je bijvoorbeeld inschrijven bij SSH& en dan loot je om elke kamer die vrij komt! Kun jij jezelf wel heel goed verkopen op een hospi? Kijk dan vooral in de groepen op Facebook waar iedere dag berichten worden geplaatst van vrijgekomen kamers. Als je op een kamer reageert, probeer jezelf dan op een originele manier voor te stellen met bijvoorbeeld een poster of filmpje. Misschien een beetje crin-ge, maar hiermee val je wel op tussen de anderen en is de kans dat je uitgenodigd wordt voor de kijkavond het grootst!

Ontspanning
Naast heel hard studeren in de UB  is ontspan-ning ook ontzettend belangrijk. Met mooie zonni-ge dagen en zwoele avonden op het Waalstrand of op het terras, het einde van de tentamens vieren in de Fuik of TKB of een hele mooie wan-deling of fietstocht maken door de Ooijpolder. Nijmegen heeft genoeg mooie en leuke plekjes om je te vermaken. Ben je op zoek naar een nieuw plekje? Neem dan eens een kijkje bij de Vi-nyl Bar PAAK of Bar Nobel! Liever meer rust? Doe je stevige schoenen aan en wandel (een stukje van) de N70, een van de mooiste wandelroutes van Nederland, langs de stuwwal van Nijmegen! 
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FAMILIETERUGBLIKFAMILIETERUGBLIK
Jaar na jaar wordt een nieuwe lichting studenten ingewijd met een introductieweek. Hier leren zij kennismaken 
met de opleiding, de stad en hun nieuwe medestudenten. Dit gebeurt onder andere door middel van het spelen 

van spellen, het bezoeken van festivals, en het vieren van feesten. De introkinderen worden door hun intro-ouders 
wegwijs gemaakt. Dana, Wouter en Luuk, introfamilie van elkaar, blikken terug op hun eigen introductieweek.

TEKST GUUS PEETERS
BEELD LISA CRAMER

“Mijn introductieweek vond plaats in het 
jaar 2021. Ik had er heel erg veel zin in. 
Het leuk me een leuke week met heel veel 
feestjes waarbij ik een hoop nieuwe men-
sen kon leren kennen. Drie dagen voor 
de intro heb ik ‘start je studie met skills’ 
gedaan. Dit was een driedaagse cursus 
georganiseerd door de Radboud. Hierdoor 
had ik al een goed beeld van wat me te 
wachten stond en hoe de campus eruitzag. 
Ik was daarom helemaal niet zenuwachtig 
voor de intro. Ook heb ik heel gemakke-
lijk nieuwe mensen leren kennen, omdat 
iedereen open stond voor contact. De intro 
begon met een spelletje waarbij je je team 
goed leerde kennen. Dit vond ik heel erg 
leuk. De leukste activiteit vond ik het spel 
waar we woorden moesten maken met 
letters op onze buik en rug. Het was altijd 
een grote herres met dat spel. Het leukste 
festival vond ik honderd procent S-CAPE. 

Ik was die avond helemaal naar de haaien 
en heb ontzettend veel gelachen. Buiten 
de activiteiten om heb ik heel erg veel met 
Denise van der Poel gechilld in de kamer 
of op het terras. Het slaapritme was ge-
durende de week ver te zoeken. Dit kwam 
ook vooral doordat Denise en ik op een 
guur luchtbedje lagen, dat om de paar uur 
snakte naar nieuwe lucht. Ik heb Nijme-
gen tijdens de introweek heel goed leren 
kennen. Ik ben vooral in heel veel parkjes 
geweest. Ik denk dat we met Mycelium 
geen park hebben overgeslagen. Ik heb 
veel vrienden kunnen maken tijdens de in-
troweek, waar ik nog steeds heel erg goed 
contact mee heb. De intro eindigde met 
een sportdag, waar echt niemand meer op 
zat te wachten. Iedereen was namelijk al 
helemaal kapot van de hele week feesten. 
Al met al was het een prima afsluiting. Ik 
kijk met een heel goed gevoel terug op de 
intro. Het was een top weekje!”

Dana Baars (introkind)
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“Van tevoren had ik weinig verwachtin-
gen van de introductieweek, omdat ik er 
helemaal niet mee bezig was. Het eerste 
moment dat ik naar iedereen toeliep vond 
ik wel even spannend, maar dat gevoel was 
heel erg snel voorbij. Mijn intro-ouders ston-
den al met gekke kleren aan en dat maakte 
de hele sfeer ook een stuk chiller. Dit heb ik 
als intro-ouder ook proberen te doen, door 
mijn kinderen gênante brillen op te zetten. 
Als je jezelf allemaal een beetje voor lul zet, 
wordt het voor iedereen namelijk minder 
ongemakkelijk. Mijn intro begon op het 
station, waarna we naar de uni fietsten voor 
een kennismakingspel. De leukste activiteit 
van mijn intro vond ik de barbecue op het 
strand. Het stappen en de feestjes ’s avonds 
waren ook zeker een highlight voor mij! 
Deze feestjes gingen vaak door tot ongeveer 
4.00 uur ’s nachts. De dagen erna hadden 
we pas rond 11.00 uur weer een activiteit. Ik 
kon gelukkig dus wel een beetje uitslapen, 
waardoor ik minder snel inkakte diezelfde 
dag. Ik woon al mijn hele leven in Nijmegen, 

“Ik heb intro gelopen in 2018! Alweer een 
tijdje geleden dus. Van tevoren had ik 
eigenlijk niet zo veel verwachtingen. Ik wist 
dat het een week ging worden vol activi-
teiten, en dat de meeste avonden zouden 
eindigen met een feestje. In het begin was 
het wel even spannend. Je kende elkaar 
natuurlijk nog niet en voor mij was Nijme-
gen een compleet nieuwe stad! De leukste 
activiteit van de intro (naast de feesten en 
het uitgaan) was voor mij het nachtspel 
op de campus. Leuke spellen spelen in 
het donker terwijl er mensen achter je aan 
rennen was een unieke ervaring, vooral 
met een aantal biertjes achter de kiezen. De 
intro in 2018 was natuurlijk vóór het hele 
coronagebeuren. Dit betekende dat we ge-
woon elke avond konden feesten in de stad. 
Het leukste feestje voor mij was S-CAPE in 
Van Buren. Leuke muziek, leuke mensen en 
het feest was ook voor andere studievereni-

dus ik kende de stad natuurlijk al goed. Het 
was wel heel erg leuk om met mijn nieuwe 
vrienden Nijmegen vanuit de introductie-
week mee te maken. Ik heb heel erg veel 
geluk gehad met mijn introgroepje, omdat 
ik hier echt vrienden voor het leven in heb 
kunnen maken. Tot op de dag van vandaag 
zijn dat nog steeds mijn maatjes. Onze intro 
eindige ergens in een gat in Duitsland. Hier
waren we op een festivalterrein met van die 
legertenten voor zeshonderd man. Iedereen 
was op het einde van de week echt ge-
sloopt. We waren dus eigenlijk vooral aan 
het wachten tot het 4.00 uur ’s middags was 
en de tap open zou gaan. Hiervoor lagen we 
gewoon met iedereen voor pampus in de 
schaduw van de tent. Mijn intro was echt 
een fantastische start van mijn studenten-
tijd. Helaas werd deze onderbroken door 
corona, maar ik ben wel enorm blij dat ik de 
introweek wel helemaal heb kunnen mee-
maken. Ik zou het iedereen aanraden. Je 
maakt namelijk echt vrienden voor het leven 
en leert je jaargenoten heel goed kennen!”

Wouter Kok (introvader van Dana)

gingen. Een van de hoogtepunten die avond 
was het moment dat ik daar mijn neef 
tegenkwam, met enkel een vlaggendoek om 
zich heen gewikkeld als een toga. Maar met 
zo veel uitgaan en verschillende activiteiten 
moet er af en toe ook wat uitgerust worden. 
Ik deed dit vooral op de kamer van een 
vriend, waar ik tevens sliep. Lekker onder-
uithangen en een beetje Netflix kijken. Ook 
heb ik een paar keer een powernap gedaan, 
want met de weinige uurtjes slaap die ik die 
week had was dat wel nodig. Nachten ein-
digden rond 4.00 à 5.00 uur en vaak moes-
ten we al om 10.00 uur fris en fruitig voor de 
Rabobank staan, wat zéker niet altijd lukte. 
Ik kijk in ieder geval terug op een intense 
maar geweldig leuke week. In één week 
heb ik Nijmegen leren kennen, de studie en 
campus ontdekt en veel vrienden gemaakt. 
Al met al een supergave introductie. Zo gaaf 
dat ik de drie jaren daarna intro-ouder ben 
geworden!”

Luuk Leidelmeijer (introvader van Wouter en introgrootvader van Dana)
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TEKST EVA VERSTEDEN
BEELD ZARA JEGERINGS

Natuurlijk is interactie met onze lezers erg belangrijk! Dat doen wij in deze rubriek. Via het platform Ins-
tagram (@freemcw) proberen wij jullie mening te achterhalen over verschillende onderwerpen. Deze keer 

stellen we vragen rondom de verschillende generaties die er zijn.

Als blad van de studievereniging ga je er natuurlijk vanuit dat 
het merendeel van de lezers studenten en docenten zijn, maar 
is dit wel echt het geval? Of zijn er ook babyboomers die Freem
lezen en volgen? Daar komen we in deze rubriek eindelijk 
achter!

Zoals als verwacht behoort het grootste deel van de stemmers 
tot Gen Z. Misschien ook wel omdat zij het meeste gebruik 

maken van sociale media, dus ook van Instagram. Maar wat 
vinden zij eigenlijk van hun generatie? Zijn ze blij in deze tijd te 

zijn geboren, of vinden zij ook dat ‘vroeger alles beter was’?

VRAAG 1:VRAAG 1: Tot welke generatie behoor jij?Tot welke generatie behoor jij?

87%

10%
3%0%

Boomer (1945-1960)

Millennial (1981-1995) 

Gen X (1961-1980)

Gen Z (1996-heden)

VRAAG 2:VRAAG 2: Identificeer jij je met jouw generatie?Identificeer jij je met jouw generatie?

30%
NEE

70%
JA

VRAAG 3:VRAAG 3: Tot welke generatie zou jij willen behoren?Tot welke generatie zou jij willen behoren?

46%

41%

9%
4%

Boomer (1945-1960)

Millennial (1981-1995) 

Gen X (1961-1980)

Gen Z (1996-heden)

WHAT DO THE
SOCIALS SAY?
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VRAAG 4:VRAAG 4: Waarom zou je liever tot deze generatie behoren?Waarom zou je liever tot deze generatie behoren?

‘De eighties in je 
tienerjaren, wat wil je 

nog meer?!?!?’
‘Jaren 70!! 

Geen dominer-
ende telefoon, 
goede muziek, 

kledingstijl 
enzovoorts’

‘Gen Z: beste 
memes‘

‘Ik vind fashion uit de 
vorige generaties echt 
amazing, maar de lack 
aan vrouwen en LGBT 

rechten is waarom 
ik toch liever in deze 

generatie blijf’

‘Ik heb het idee dat onze 
generatie zich enorm bewust 

is van de mogelijkheden 
als in wat er allemaal kan 

veranderen, en er als eerste 
generatie ook daadwerke-

lijk collectieve moeite in wil 
stoppen om ervoor te werk-

en en dat vind ik eigenlijk 
wel heel mooi’

LUI

‘De 90s bewust 
meemaken lijkt 

me gaaf!’

‘Gen Z is ruimdenkender, 
accepterend, meer bezig met 

milieu, mental health 
en identiteit’

ONDANKBAAR

OVERGEVOELIG

Vaak worden hele generaties over een kam geschoren. Zo zijn 
babyboomers close-minded, is Gen Z alleen maar bezig met hun 
telefoon en sociale media, en zijn Millennials lui. Hier zetten we 
wat stereotypen over jullie generaties op een rij. 

VRAAG 5:VRAAG 5: Welk stereotype heerst er over jouw generatie?Welk stereotype heerst er over jouw generatie?

ALLEEN MET 
ZICHZELF BEZIG

MILLENNIALS

LUIE JEUGD DIE 
ALLEEN MAAR 
VOOR EIGEN 
GELUK GAAT

ARROGANT

ALLEMAAL 
TIKTOK FANS

TELEFOONVER-
SLAAFD

GEN Z

Ook voor deze Freem hebben we natuurlijk een speciale playlist
samengesteld met behulp van jullie antwoorden! De lijst met 

bops, typerend voor de verschillende generaties, vind je terug op 
het Freem Spotify-account, door middel van het scannen van de 

QR-code.

VRAAG 6:VRAAG 6: Welk liedje kent iedereen uit jouw generatie?Welk liedje kent iedereen uit jouw generatie?

Breaking Free – High School Musical
Gangnam Style – PSY
Purple Rain – Prince

Tongue Tied – Grouplove
Hyperventilatie – Antoon

Sky and Sand – Paul Kalkbrenner
Baby – Justin Bieber

Unwritten – Natasha Bedingfield
Old Town Road – Lil Nas X

Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen
Oya Lélé – K3

Party In The USA – Miley Cyrus
Replay – Iyaz
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We staan misschien niet meer elke dag stil bij de voordelen die onze generatie heeft. In contact 
blijven met elkaar via social media, je kunt alles wat je maar wilt via het internet bestellen en je 
live locatie delen met vrienden na het uitgaan als je alleen op de fiets zit. Maar we zien dat de 
platenspeler en wegwerpcamera’s een comeback hebben gemaakt: die eerdere generaties wa-
ren zo gek nog niet. Of dromen onze communicatiewetenschappers er misschien van om een 

kijkje in de toekomst te nemen? Om hierachter te komen is aan zes studenten de vraag gesteld: 

“Als je in een andere generatie geboren zou kunnen worden,
welke zou je dan kiezen?’ 

Isa Massop

Tweedejaars

Nora Schieven

Marthe Mosheuvel
Derdejaars

Anouk van Bokhoven

Joep Broekhuizen

“Ik vind het een lastige vraag, maar dan 
zou ik denk ik toch gaan voor de gene-
ratie X. Ik weet dat het wordt gezien als 
de ‘verloren generatie’, maar alleen al 
de muziek en kleding van de 60s en 70s 
halen mij over! Ongegeneerd kunnen 
luisteren naar ABBA en Fleetwood Mac 
en overal mensen zien met wijde 
broeken en bloemenprints, wie wil dat 
nou niet? Buiten dat lijkt het mij stiekem 
ook heerlijk om op te groeien zonder 
sociale media, geen gezeik en lekker veel 
tijd voor jezelf.”

“Ik zou wel graag in de jaren 80/90 
geboren willen zijn. Dan zou ik live bij 
het concert van de eeuw zijn geweest 
“Live Aid”, en had ik Queen kunnen 
zien performen. Ook had ik zeker een 
kaartje gekocht voor een ABBA-concert. 
Daarnaast was het ook de tijd van gekke 
printjes, gevlochten haar en niet te 
vergeten Dirty Dancing. Als laatste was 
het ook nog net de tijd dat de mobiel nog 
geen ding was. En ook al kan ik nu echt 
niet zonder, het lijkt het me stiekem best 
lekker om helemaal onbereikbaar te zijn. 
Oh, en niet te vergeten waren in deze tijd 
Leonardo DiCaprio en Brad Pitt nog jong,
just saying!”

“Echt een moeilijke vraag, maar als ik 
in een andere generatie geboren zou 
worden, zou ik denk ik het liefst héél ver 
terug in de tijd willen gaan! Ik zou tijdens 
de jagers en verzamelaars willen leven, 
omdat het me echt heel cool lijkt om op 
die manier te leven. Super simpel en 
primitief, het draait letterlijk om leven of 
dood, ook al lijkt me dat ook wel weer 
een beetje eng. Maar ja, in die tijd wist je 
natuurlijk niet beter.”

“Ik had echt heel graag in de 60s en 70s 
willen leven, want dat was de tijd dat 
mensen leuke discopakken droegen, 
gekke kapsels hadden en lekker naar 
de disco gingen. Met hele toffe muziek, 
uiteraard. En last but not least: rolschaat-
sen. Hoe cool zou het zijn als je op je 
rolschaatsen door de disco danst met 
een glitterpak en een afro? Daar zeg ik in 
ieder geval geen nee tegen!”

“Ik zou kiezen voor de generatie voor 
mij, de millennials dus. Ik vind vooral de 
muziek uit de jaren 90 ontzettend leuk 
omdat toen boybands en girlgroups als 
de Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC 
en Destiny’s child de muziekindustrie 
overnamen. Ook vind ik de kledingstijl 
uit de jaren 90 heel leuk, met de baggy 
jeans die nu ook weer terug in de mode 
zijn. Millennials zijn ook opgegroeid met 
die klassieke sitcoms als Friends en How 
I Met Your Mother, waar ik groot fan van 
ben!”

TEKST LUNA WIERENGA
BEELD MARLOU TE GROTENHUIS

VRAAG VAN VANDAAG

Jasmijn Kok

“Ik vind dat elke generatie zo zijn char-
mes heeft.  Zo vind ik mijn eigen gene-
ratie, ‘Gen Z’, een fijne generatie omdat 
deze openstaat voor veranderingen en 
open-minded is. Het enige puntje dat mij 
tegenspreekt is dat deze generatie niet 
zonder internet kan leven. Ik zou maar 
wat graag minder afhankelijk willen zijn 
van mijn telefoon. Om deze reden zou ik 
in de generatie van mijn ouders geboren 
willen worden, generatie X. Ik zou dan 
opgroeien in de jaren 70/80. Door de 
beperkte ontwikkeling qua internet en 
computers, denk ik dat het leven een stuk 
minder complex was. Voor een heleboel 
mensen, waaronder mijzelf, zou een ge-
neratie met minder keuzemogelijkheden 
heel wat onnodige onrust schelen.”

Tweedejaars

Tweedejaars

Tweedejaars

Tweedejaars
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VRAAG VAN VANDAAG
QUIZ: IN WELKE

GENERATIE HOOR JIJ THUIS?

Wat is je favoriete muziekgenre?

A. K-Pop
B. R&B
C. Disco
D. Rock

Mijn kledingstijl kan beschreven
worden als…

A. Duurzaam en comfortabel
B. Modebewust en trendy
C. Dress to impress
D. Netjes en klassiek

Wat is je favoriete social media platform?

A. TikTok
B. Instagram
C. Facebook
D. Ik maak geen gebruik van social media Wat is de ultimate goal in je leven?

A. Een steentje bijdragen aan een betere 
wereld
B. Beroemd worden!
C. Huisje, boompje, beestje
D. Carrière maken

DE UITSLAG:

Wat doe je in je vrije tijd?

A. De hele dag op TikTok scrollen
B. Meezingen op mijn favoriete liedjes
C. Mijn favo serie volgen op televisie
D. Een rondje wandelen in de natuur

Heb jij wel eens het idee dat je geboren bent in het verkeerde tijdperk? Misschien voel je je van binnen wel een old 
soul of kun je jezelf juist beter relateren aan een jongere generatie. Met deze quiz zal je er eindelijk achter komen 

bij welke generatie jij het best past.

TEKST ANNE RUTTEN BEELD LIEKE SPEE

Meeste A’s: Jij bent een 
echte Gen-Zer. Geboren 
en getogen met techno-
logie weet jij als geen an-
der hoe social media in 
elkaar steekt. Misschien 
ben je zelfs zo erg met je 
telefoon verbonden, dat 
het voelt als een mis-
send lichaamsdeel als jij 
deze een keertje niet bij 
je hebt. Naast het uren 
scrollen op TikTok hou jij 
je ook bezig met duur-
zaamheid, het klimaat en 
gelijkheid. Gen-Z is niet 
bang zich uit te spreken 
over politieke problema-
tiek. 

Meeste B’s: Licht, came-
ra, actie! Als Millennial
hou je ervan om in de 
spotlight te staan. Het 
liefst ben jij elke week 
met je vriendengroep 
in de karaokebar waar 
je meezingt met de 
grootste hits uit de 90’s. 
Britney Spears, Justin 
Timberlake en de Spice 
Girls: je kan er geen ge-
noeg van krijgen. Graag 
deel je deze momenten 
met anderen op Insta-
gram, zodat iedereen 
weet what you’re up 
to. Als Millennial ben je 
graag zo trendy mogelijk.  

Meeste C’s: Gen X staat 
ook wel bekend als de 
vergeten generatie, 
maar ook deze generatie 
verdient alle aandacht. 
Met opvallende kleuren, 
zoals neon en een 
permanentje in het haar, 
druk jij je graag uit om 
te laten zien dat je uniek 
bent. Daarnaast hou je 
van structuur in je leven, 
zoals traditiegetrouw 
elke avond om 20.00 
uur voor de buis zitten 
om je favoriete serie 
Goede Tijden, Slechte 
Tijden te kijken. Ook 
ben je niet vies van een 
Facebook-discussie met 
ene Karen.

Meeste D’s: Wanneer 
mensen het hebben over 
een old soul, dan gaat 
het over jou. Als baby-
boomer streef je naar het 
hebben van een succes-
volle carrière. Je bent ge-
dreven en wilt graag veel 
geld gaan verdienen, zo-
dat je kan genieten van 
een luxe leven. Daar-
naast leg je graag je 
telefoon wat vaker aan 
de kant om meer contact 
te leggen met de wereld 
om je heen. Dit doe je 
bijvoorbeeld door een 
wandeling of door een 
hobby als haken. Het zijn 
van een babyboomer 
maakt jou een bezige bij 
die alles graag met twee 
handen aanpakt.
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Functie

Van de ongeveer 500 studenten die Communi-
catiewetenschap studeren aan het Radboud, is 
ongeveer 400 lid van de vereniging. Het doel 

van Mycelium is ‘het verlenen van diensten op 
sociaal, recreatief en cultureel gebied en het 

behartigen van belangen van studenten van de 
studierichting Communicatiewetenschap aan de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen’. Dit doen 
ze door gedurende het hele studiejaar leerzame 
en gezellige activiteiten te organiseren voor de 

leden. Zo worden er regelmatig excursies georga-
niseerd naar interessante bedrijven en zijn er veel 
workshops en lezingen. Maar daarnaast zijn er ook 
informele activiteiten. Zo worden er maandelijks 
vele borrels georganiseerd. Ook wordt er regel-
matig een groot feest gehouden (met meerdere                              

studieverenigingen). Daarnaast organiseert Myce-
lium ieder jaar een ledenweekend en natuurlijk een 
studiereis. De afgelopen jaren gingen deze reizen 

naar onder andere Zagreb, Wenen en Istanbul.  

MYCE
LIUM

Hoe is het ooit begonnen?

De studievereniging is opgericht op 24 mei 1989. 
De naam Mycelium is niet zomaar gekozen. Het 

heeft te maken met het communicatiewetenschap-
pelijk model van Brouwer. Daarin staat: ‘Het Myce-
lium is het geheel van dunne draden dat onder de 
grond zit, en waarvan de paddenstoelen de boven-
grondse en bijgevolg in het oog lopende uitlopers 

zijn’. Het symboliseert de informele massacom-
municatie en de media zijn slechts gespeculeerde 

organen, de paddenstoelen. Er is gekozen voor 
deze naam met het idee dat een studievereniging 

hetgeen dat in het informele circuit leeft, vertegen-
woordigt.

Het bestuur

Maar Mycelium kan natuurlijk niet zonder een 
bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Deze 
kunnen één van de volgende functies hebben: de 
voorzitter, de penningmeester, de secretaris, de 

coördinator formele activiteiten en de coördinator 
informele activiteiten. Komend jaar zit alweer het 

34ste bestuur van Mycelium aan het roer. 

DE LEUKSTE STUDIEVERENIGING 
VAN NIJMEGEN
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...is de studievereniging van onze opleiding. 
Maandelijks organiseren zij vele activiteiten waar 

je jezelf voor aan kunt melden. Samen met je 
studiegenoten kan je op reis, maar je kan ook 

maandelijks naar de vele borrels die worden ge-
organiseerd. In deze rubriek lees je alles over het 
ontstaan van de vereniging, hoe het in elkaar zit 

en welke commissies er allemaal zijn. 

DE LEUKSTE STUDIEVERENIGING 
VAN NIJMEGEN

TEKST MARLIS TE HENNEPE & HILDE VAN 
SCHIJNDEL

BEELD ANIKA MAANDONKS

Commissies

Al deze activiteiten moeten natuurlijk georgani-
seerd worden. Daarom kent mycelium vele com-
missies waar ook jij lid van kunt worden. Tijdens 

de commissiemarkt (die plaats zal vinden in 
september) kan je jezelf aanmelden om actief lid te 
worden. Wat betekent dat je deel uitmaakt van een 
van de commissies binnen Mycelium. Dit houdt in 
dat je deelkan uitmaken van de battlecommissie 
(BaCo), congrescommissie, eetcommissie, excur-
siecommissie, feest- en borrelcommissie (FeBo), 

introductiecommissie, mediacommissie, reiscom-
missie, sponsorcommissie, en de weekendcom-
missie. Alle commissies zijn onder leiding van 

een van de huidige bestuursleden van Mycelium. 
De beeld- en tekstredactie van de Freem worden 

geleid door de hoofdredacteur. Actief lidmaatschap 
wordt zelfs vermeld op je diploma. Daarnaast 

worden er voor actieve leden ook twee keer per 
jaar ‘actieve ledenavonden’ georganiseerd om alle 

actieve leden te bedanken voor de inzet. 

Vertrouwenscontactpersonen

Mycelium heeft in het kader van het mentale wel-
zijn van de studenten twee vertrouwenscontact-
personen aangesteld. Bij de vertrouwenscontact-

personen kunnen leden terecht met allerlei soorten 
problemen (studiegerelateerd, vereningsgerela-

teerd of persoonlijk). Zij kunnen je een luisterend 
oor bieden of met jou meekijken naar mogelijke 
oplossingen. De vertrouwenscontactpersonen 

werken los van het bestuur en alles is strikt ver-
trouwelijk. 

Korting!

Als lid van Mycelium heb je recht op verschillende 
kortingen. Kijk daarom regelmatig op de site van 
Mycelium (onder het kopje pasjeskorting) om te 

weten waar je met je pas korting kunt krijgen. Mo-
menteel kan dat bijvoorbeeld bij Fika Kantoor, De 
Hemel, The Lobby en op nog veel meer plekken in 
en rondom Nijmegen. Neem dus snel een kijkje!

Ook krijg je als lid van Mycelium korting bij het 
bestellen van je studieboeken. En kan je gebruik 
maken van verschillende samenvattingen die zijn 
gemaakt door andere studenten van de opleiding. 
Heel veel voordeel dus als je lid bent van de ver-

eniging!

Inschrijven

Ben jij nu helemaal enthousiast geworden van de 
studievereniging Mycelium. Je kan lid worden! Je 
kan jezelf inschrijven via de myceliumsite (www.
mycelium.nu). Ga naar het kopje inschrijven, vul 
een paar persoonsgegevens in en voordat je het 

weet ben je lid van de leukste studievereniging van 
Nijmegen!
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THE
(C) WAY UP

Je kent haar misschien wel. De 27-jarige 
Babs Bingen is community manager 
bij de lokale nieuwswebsite indebuurt 
Nijmegen. Ze vertelt ons wat ze precies 
doet en hoe ze hier terecht is gekomen. 
Na het vwo heeft Babs een tussenjaar 
gedaan waarin ze is afgereisd naar Costa 
Rica en Panama. “Ik heb Spaans geleerd 
en vrijwilligerswerk gedaan bij een ba-
sisschool.” Tijdens haar reis hield ze een 
reisblog bij. “Het schrijven zat er bij mij 
altijd al een beetje in.”

Tijdens dit tussenjaar heeft Babs zich 
ingeschreven voor de bachelor Com-
municatiewetenschap aan de Radboud 
Universiteit. “Hier kon je een minor 
Journalistiek volgen. Dat wilde ik.” Op de 
meeloopdag is ze meteen bij Mycelium 
geïntroduceerd. In haar derde jaar was 
Babs voorzitter van onze studieve-
reniging. Ze heeft zeker niet stilgezeten 
tijdens de studie. “Ik heb twee keer bij de 
Freem geschreven, heb in de reiscom-
missie gezeten, ben buddy geweest voor 
eerstejaars, ben intromama geweest en 
was columnist voor studentenwebsite 
Nultweevier.nl.” Tijdens haar bachelor 
heeft Babs stage gelopen bij Talpa. “Ik 
ging naar Chili voor een reality tv-pro-
gramma over gezinnen die een nieuw 
leven aan de andere kant van de wereld 
gingen opbouwen.”

Babs is haar master in Amsterdam gaan 
doen. “Deze was echt gericht op schrij-
ven. Daar wilde ik meer mee gaan doen.” 
Uiteindelijk heeft Babs de master niet 
afgemaakt. “In eerste instantie wilde 
ik niet eens een master doen. Toch liet 
ik me een beetje overhalen door mijn 
omgeving.” Ze ging voor deze master 
stagelopen op de redactie van indebuurt 
Nijmegen. Later is ze gevraagd terug te 
komen. “Er is dus toch iets heel moois 
gekomen uit mijn master: mijn baan bij 
indebuurt.” Babs vertelt enthousiast 
over haar baan. “Bij indebuurt geven 
we het gesprek van de dag. Je kan het 

TEKST DESIREE CUIJPERS
BEELD LIEKE SPEE

vergelijken met de huis-aan-huisbladen, 
maar dan online en voor een jongere 
doelgroep. Lezers vragen zich af wat er 
speelt in hun stad, wat ze dit weekend 
bijvoorbeeld kunnen gaan doen en welke 
nieuwe woonplannen er liggen. Deze 
vragen proberen we te beantwoorden 
in onze artikelen.” Babs heeft al heel 
veel interviews en reportages achter de 
rug. “Het gaafste wat ik tot nu toe heb 
mogen doen waren de reportages bij 
de jeugdgevangenis en de tbs-kliniek in 
Nijmegen.” 

Als laatst heeft Babs nog twee tips voor 
onze lezers. “Ten eerste: een master is 
geen vereiste. Zonder master kom je er 
ook. Ten tweede: je hoeft niet allemaal 
activiteiten naast je studie te doen. Mij 
heeft het geholpen in mijn ontwikkeling, 
maar ik kan me ook goed voorstellen dat 
het voor sommige studenten een beetje 
overweldigend kan zijn. Zij denken mis-
schien dat het niet goed komt wanneer je 
al deze nevenactiviteiten niet doet. Dit is 
niet zo. Je komt er altijd wel.”

“In eerste instantie wilde ik niet eens een
master doen. Toch liet ik me een beetje

overhalen door mijn omgeving.”  

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.

NAAM
Babs Bingen

FUNCTIE 
Community Manager bij

indebuurt Nijmegen
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ST   RING
Bijna iedereen die dit artikel leest zal er weleens van gehoord 
hebben: algoritmes. We kunnen er niet meer omheen. Algorit-
mes worden steeds vaker ingezet in de mediawereld. Des te 
belangrijker om hier even bij stil te staan. Wat is een algorit-
me precies en zit er ook een keerzijde aan?

Laten we beginnen met de schending van onze 
privacy. Dat is namelijk wel een dingetje. Inter-
net onthoudt alles: welke Instagram posts je 
liket en welke spijkerbroek je bij Zalando koopt. 
Niks is meer geheim. Hoe dit gebeurt? Met die 
overheerlijke cookies. Er wordt een soort profiel 
over jou aangemaakt en dit wordt vervolgens 
gebruikt om jou reclame te tonen die bij jou 
past. Dit laatste sluit aan bij een ander groot 
nadeel van algoritmes: ons wereldbeeld wordt 
beïnvloed. Naast reclame krijg je bijvoorbeeld 
ook nieuwsberichten te zien die aansluiten bij 
jouw manier van denken. Hierdoor leven we 
steeds meer in onze eigen bubbel. 

Het enige wat we naar mijn mening kunnen 
doen is bewust zijn en blijven. We moeten ons 
bewust zijn van het feit dat deze algoritmes er 
zijn. Dus probeer eens een andere zoekterm in 
Google. Of beter nog: ga in gesprek met iemand 
met een andere mening dan jij. 

TEKST DESIREE CUIJPERS
BEELD ZARA JEGERINGS

Een algoritme is eigenlijk gewoon een set 
instructies voor het bereiken van een doel. 
Een kookrecept volgen is ook een algoritme. 
Het hoeft dus niet eens per se iets te maken te 
hebben met getallen en computers. Het doel van 
een algoritme is ons helpen om sneller informa-
tie te verwerken en keuzes makkelijker te maken. 
Dit klinkt heel positief. En dit is het vaak ook.

Denk bijvoorbeeld aan Google Maps. Het is toch 
heerlijk dat deze app ons precies vertelt waar er 
file is en hoe we deze precies moeten vermij-
den? Algoritmes nemen ook veel werk van ons 
over. Zo maakt technologie met algoritmes zorg 
op afstand mogelijk en wordt het gebruikt om 
fake news op bijvoorbeeld Facebook op te 
sporen. Deze wiskundige formules maken ons 
leven gewoon een heel stuk makkelijker. Maar 
je voelt hem al aankomen. Dit alles brengt ook 
nadelen met zich mee.
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Dit is alweer de laatste update van dit collegejaar. Wat is het snel gegaan! 
Inmiddels is de vakantie voor de meesten bijna afgelopen en zit de taak van 

deze OLC-leden erop. 

TEKSTTEKST DIEDE VAN DIJK
BEELDBEELD MARLOU TE GROTENHUIS

Het was een mooi jaar waarin we 
veel hebben bereikt. Daar zijn we 
hartstikke trots op! Mede dankzij 
de studenten die ons via social 
media en de cursusevaluaties in de 
gaten hebben gehouden, hebben we 
input gekregen om dingen ook écht 
te kunnen aanpakken en te 
veranderen. Een voorbeeld is een 
docent - knipoog - die een prijs in de 
wacht sleepte afgelopen collegejaar. 
We hebben in de OLC de ruimte 
gekregen om onze mening te geven 
over hoe vakken beter aansluiten 
bij de praktijk en de wensen van 
studenten besproken. Doordat de 
afstand tussen docenten en studen-
ten in de OLC heel klein is, zijn alle 
meningen even belangrijk en wordt 
er naar iedereen geluisterd. 

We zijn blij dat we hier deel van uit 
hebben mogen maken, want het is 
ontzettend waardevol om een van 
de stemmen van studenten te zijn. 
Alle inspraak wordt gewaardeerd en 
kan dus verandering teweeg 
brengen. Daarnaast is het ook ge-
woon onwijs gaaf om het onderwijs 
aan de achterkant te ontdekken. 
Als klein clubje studenten kun je 
samen met docenten het onderwijs 
evalueren en het daardoor ook voor 
iedereen beter maken.

Ook gaan onze felicitaties natuurlijk 
uit naar Tibor Bosse, die de nieuwe 
onderwijsdirecteur van Communica-
tiewetenschap is geworden! Hij stapt 
hierbij in de voetsporen van ‘Ons 
Maris’, die nu onderwijsdirecteur 
van het Onderwijsinstituut Sociale 
Wetenschappen is. Een mooie stap 
voor Tibor en we wensen hem heel 
veel plezier met deze nieuwe 
uitdaging!

Na een jaar lang bezig te zijn 
geweest om ons in te zetten voor 
studenten en voor verbetering van 
het onderwijs, is het voor ons tijd 
om af te treden. Er komt plaats voor 
een nieuwe lichting OLC’ers en die 
zullen het ook fantastisch gaan doen. 
Maar weet: als je ergens mee zit, je 
iets wil weten of juist iets kwijt wil, 
stuur dan een mailtje naar 
olc.cw@student.ru.nl of dm ons. 
Dan zullen de kakelverse leden dat 
oppakken! 

����������
FRISO BERENPAS

LAURELLE SPAAS

ANNE GEURTS

SOPHIE THEUNISSEN

DIEDE VAN DIJK

AIMEE KLABER

Opleidingscommissie CW
@olc_cw
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NAWOORD
TEKST CHRISTA RUTTEN

BEELD LIEKE SPEE

Alpha. Ik heb een beetje onderzoek gedaan en ze zullen de 
meest opgeleide generatie tot nu toe zijn, gebruikmaken van 
de meest geavanceerde technologie én de rijkste generatie 
zijn. Klinkt nou ook zo slecht nog niet… Het is ook wel logisch: 
zij zullen opgroeien met een constante informatiestroom en 
moeten daarmee omgaan, iets wat je bij onze studie nog wel 
gaat leren! Nu noemen ze mijn generatie al de digitale gene-
ratie. Dat klinkt helemaal niet zo gek als ik kijk naar welke studie 
ik heb gekozen. Communicatiewetenschap is dé studie over 
opkomende technologieën en social media. Ik vind het superin-
teressant wat de media voor invloed op je kan hebben en wat 
het betekent dat kinderen een online spelletje spelen en niet 
buiten zijn. Ik denk dat ik dus helemaal op mijn plek zit!

Tijdens de introductieweek zullen er natuurlijk ook generatie-
verschillen zijn. Je intropapa die drie jaar ouder is en je broertje 
of zusje die nog geen 18 is, terwijl je zelf 23 bent. Het kan 
allemaal! Deze leeftijds- en soms generatieverschillen hoeven 
natuurlijk helemaal niet erg te zijn. Ze zeggen niet voor niets: 
leeftijd is maar een getal en de Z is maar een letter!

Ik behoor tot generatie Z. De generatie die is opgegroeid met 
internet, iPads, tv en computerspelletjes en zich een leven 
zonder internet niet meer kan voorstellen. Toch zie ik mezelf 
dagelijks lekker buitenspelen als ik terugkijk naar mijn jeugd. 
Politie en boefje, verstoppertje en voetballen op het veldje dicht 
bij huis, maar wel terug zijn voordat het donker wordt! Naast 
die herinneringen heb ik ook genoeg herinneringen waarin ik 
wél een iPad in mijn hand heb, of boos word op mijn ouders 
wanneer ik mijn mobieltje niet mee naar bed mocht nemen. En 
dat mobieltje dan tóch een aantal avonden geslaagd mee naar 
boven smokkelen en tot laat met mijn vriendinnen kletsen. 

Maar wat gaan de mensen die na mij zijn geboren meema-
ken? Spelen zij ook nog Annemaria koekoek of doen zij online 
UNO? Ik denk dat buitenspelen altijd blijft, dat kinderen in 2040 
nog steeds voor het donker thuis moeten zijn. Ik hoop het in 
ieder geval, want kijkend naar mijn jeugd waren dat de leukste 
momenten. 

Als ik kijk naar de generatie na Gen Z, dan is dat generatie 

NAWOORDNAWOORD
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