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VOORWOORD
Wat je nu leest is 
het voorwoord. 
Het eerste stukje 
tekst in de Freem 
dat door de hoofd-

redacteur vaak wordt gebruikt om een 
korte, enigszins gevatte introductie te 
geven van het thema. Nagenoeg ieder 
tijdschrift werkt op deze manier, en 
het lijkt dus een succesvolle formule te 
zijn. Maar wat weerhoudt me er eigen-
lijk van om het voorwoord een keer in 
het midden van de Freem te zetten? 
Op z’n kop. In het Russisch. Met een 
super fancy lettertype. En dan het 
liefst met een paar explosies op de 
achtergrond; die vind ik altijd leuk.

Het lijkt alsof wij als mens genetisch 
zijn geprogrammeerd om vast te hou-
den aan de dingen die we gewend zijn. 
Van jongs af aan krijgen we aangeleerd 
hoe alles “hoort” te zijn. “Doe maar 
normaal, dan doe je al gek genoeg”. 
Dingen die van dat principe afwijken 
proberen we consequent te vermijden, 
en als we dan een keer de alternatieve 
keuze nemen is deze vaak toch iets 
minder spannend dan hij lijkt (à la: 
“Ik pak een keer Lijn 14 in plaats van 
de Heyendaal Shuttle #yolo”). 

Een goede ontnuchtering zou ons, seri-
euze Nederlanders, denk ik goed doen. 
Het is immers niet zonder reden dat de 
mensen die we het meest bewonderen 
vaak diegenen zijn die lekker doen wat 
ze zelf willen. De mensen die hun eigen 
visie volgen. Dus waarom doen we dat 
zelf ook niet wat vaker? Juist onze gekste 
ideeën bloeien vaak uit tot onze leukste 
herinneringen en onze beste prestaties. 
En wie weet? Misschien is zo’n explode-
rend, Russisch, op-z’n-kop voorwoord 
in het midden van een tijdschrift wel dé 
trend van het jaar.

Wees gerust, deze Freem is volledig in het 
Nederlands en het voorwoord staat zoals 
je ziet nog “gewoon” vooraan. We zou-
den het blad echter geen Freem mogen 
noemen als we zelf niet ook een klein 
beetje eigenzinnig zouden zijn. Daarom 
zijn we voor deze editie met een gloed-
nieuwe redactie op zoek gegaan naar 
opvallende meningen, vreemde gewoon-
tes, en unieke mensen met nog uniekere 
verhalen. Hierbij gooien we een blik op 
de trends van vroeger, een aantal hot-
spots in Nijmegen, en begeven we ons 
hogere sferen. Toch blijft het uiteindelijk 
gewoon de Freem zoals je hem kent. 
Maar dan misschien net iets anders.

Mart van Alem
Hoofdredacteur 2014-2015
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RUTGER HUIZENGA
INTERVIEW

Voor deze alternatieve Freem zijn we op bezoek gegaan bij Rutger Huizenga, de hoofdre-
dacteur en brandmanager van een alternatieve vorm van journalistiek: WTF.nl. WTF.nl is 
ontstaan vanuit NU.nl. Bij NU.nl zagen ze allemaal opmerkelijke berichtjes, maar het medi-
um was hiervoor te serieus. Er moest een platform gecreëerd worden om deze berichten op 
te plaatsen. WTF.nl is in twee jaar tijd heel snel gegroeid, met nu wel twee miljoen bezoe-
kers per maand. 
TEKST SANNE DEMIR & MARTJE KREMERS

INTERVIEW
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Wat deed u voordat u hoofdredac-
teur was bij WTF.nl en hoe bent u 
uiteindelijk hier terecht gekomen? 
Rutger vertelt dat hij heeft gestudeerd 
aan de School voor Journalistiek in 
Utrecht, maar vindt dit geen toegevoeg-
de waarde hebben voor zijn huidige 
baan. “Als je al een beetje kunt schrij-
ven, leer je dat daar niet beter. Het is 
meer een verlenging van de havo.” 
Na deze opleiding is hij bij de Metro 
begonnen als een soort proeflezer en 
daar is hij vrij snel hoofdredacteur ge-
worden. Daarna is hij in de reclame en 
public relations beland, bij een recla-
mebureau. Toch is hij bij WTF.nl weer 
terug bij de journalistiek. “Mijn rol bij 
WTF is vrij nieuw. Ik ben namelijk zo-
wel hoofdredacteur als brandmanager. 
Ik ben dus verantwoordelijk voor de 
redactie, 
maar ook 
voor de 
omzet. Zo 
haal ik bijvoorbeeld ook alle adverten-
ties binnen.” In zijn beroep komt dus 
zowel de reclame- als de journalistieke 
kant van communicatiewetenschap 
terug!

Waarom richt u zich specifiek op 
opmerkelijk nieuws? Is dat uw per-
soonlijke interesse?
“Wat ik leuk vind aan wat wij doen, 
is dat we mensen content bieden voor 
social media. Mensen moeten de hele 
dag hun Facebookpagina vullen en wij 
geven informatie die zij weer door kun-
nen sturen. Dit is echter maar één ding 
dat ik in mijn vrije tijd bekijk. Zelf lees 
ik ook gewoon de papieren Volkskrant 
en kijk ik tv.”

Is WTF informerend of amuserend 
bedoeld?
Rutger vertelt dat WTF vooral een 
amuserend platform is. “Als je alles 
wilt weten wat er in de wereld gebeurt, 
zou het niet goed zijn om alleen WTF 
te lezen. WTF heeft als primaire doel 
lezers te vermaken.”

Wat is de identiteit van WTF.nl? 
“Wij willen elke dag mensen een glim-
lach op hun gezicht geven. Wij zorgen 
altijd voor opmerkelijk nieuws waar 
je je echt over verbaast, wat je ook het 
liefst deelt met je vrienden.” Er wordt 
geprobeerd content te maken wat iets 
zegt over jezelf, waardoor de drempel 
om het door te sturen heel laag wordt. 
Het nieuws wordt hierdoor heel per-
soonlijk gemaakt.

Waar haalt WTF.nl het nieuws 
vandaan?
“Wij zijn een beetje een stofzuiger 
van het internet. We hebben abonne-
menten op persbureaus. In Nederland 
heb je het ANP, die een stream heeft 
met opmerkelijke nieuwtjes. Voor de 
rest hebben we redacteuren die pre-
cies weten waar op Twitter, Facebook, 
Tumblr, etc. opmerkelijke feiten te 
vinden zijn. Er wordt gezocht in de 
riolen van het internet.” Rutger vertelt 
dat je in de online journalistiek heel 
erg gedreven wordt door cijfers. Zo zijn 
ze ook dagelijks bezig met het bekijken 
van posts van concurrenten, waaronder 
Dumpert.nl. 

Checken jullie de feiten in berich-
ten die op WTF.nl gepubliceerd 
worden?
“Wel bij eigen artikelen, maar als wij 
bijvoorbeeld een bericht krijgen van 
de ANP, gaan wij er – ook door tijds-
gebrek- vanuit dat die het wel weten. 
Berichten die we van bijvoorbeeld 
Twitter halen, controleren we ook niet 
altijd omdat onze insteek vaak amu-
serend is en niet altijd journalistiek.” 
WTF.nl heeft ook een entertainment 
sectie, waarbij onder andere BN’ers 
geïnterviewd worden. Daar worden wel  
de feiten gecheckt.

Denkt u dat het hoor en wederhoor 
lastiger wordt doordat alles online 
snel gepubliceerd moet worden?
“Nee, ik denk juist dat het makkelijker 
wordt. Als bijvoorbeeld een BN’er iets 
zou zeggen, kunnen we die persoon te-
genwoordig op veel meer manieren be-
reiken om dit te checken. Vroeger kon 
dit alleen via de telefoon, terwijl het nu 
ook via Twitter of Facebook kan.”

Zitten er specifieke eisen aan een 
nieuwsbericht? Wanneer is het op-
merkelijk genoeg?
“We hebben elke ochtend een ver-
gadering met zijn allen. Ik vind het 
heel belangrijk dat er om een voorstel 
gelachen wordt. Er moet tijdens deze 

vergadering 
bij het idee 
al gegniffeld 
worden als ze 

het horen.” Eén zo’n voorbeeld was om 
tijdens Sint Maarten een lijstje te ma-
ken met achtentwintig manieren om 
kinderen bij je deur weg te jagen. “Ook 
moet ingeschat worden of mensen de 
content willen delen.”

Zijn er bepaalde dingen te gek om 
te publiceren?
Rutger vertelt dat dit laatst nog is 
voorgekomen, toen er een tweede video 
omtrent “het pijpincident” van Dave 
Roelvink circuleerde. “Dan is er bij ons 
op de redactie best wel discussie wat 
we daar mee moeten. Er is echter voor 
gekozen hierover niet te publiceren. Je 
brengt hiermee mensen in diskrediet 
en het voegt verder niets toe.”

“Wij zijn een beetje een stofzuiger van het internet”

We ontmoetten Rutger in het hoofdkantoor van Sanoma, het uitgeve-
rijconcern van WTF.nl. Al bij binnenkomst waren we overweldigd door 
het gebouw. Niet alleen is het enorm groot, maar – nadat we door de 
beveiliging waren gekomen – viel ons ook de moderniteit en de stijl van 
het kantoor op. Veel tijd om het allemaal in ons op te nemen hadden we 
echter niet, want Rutger stond al op ons te wachten met een hartelijke 
begroeting. Even een plekje zoeken – één verdieping omhoog, twee keer 
links, zes keer rechts, tweede deur aan de linker kant… Of moesten we 
eerst nog een keer naar rechts? – en het interview kan beginnen.
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“Persoonlijk vind ik dat echt lariekoek”

Wordt er wel eens overdreven om 
het bericht aantrekkelijker te ma-
ken? 
“Waar het kan, wordt zeker overdre-
ven, niet in de zin van de waarheid 
geweld aandoen, maar je moet mensen 
ook triggeren om iets te lezen.” Ook 
wordt er een andere strategie gebruikt 
om berichten aantrekkelijker te maken. 
“Op de redactie hebben we een lijst 
hangen met daarin aspecten die in een 
artikel moeten zitten om het bericht 
aantrekkelijk genoeg maken om het 
te delen. Enkele van deze aspecten 
zijn woede, inspiratie en een feel good 

story.” Deze punten worden afgevinkt, 
maar wanneer geen van deze aspecten 
erin zitten, kan het soms nog gecom-
penseerd worden met een humoristi-
sche schrijfstijl”.

Heeft u het idee dat de berichten op 
WTF.nl serieus genomen worden?
“Nee, maar WTF moet je zien als een 
fun- en vermaaksite. Mensen komen 
om te denken: ‘Dit kan niet waar zijn!’ 
en niet om het laatste journalistieke 
nieuws te checken, maar dat is ook 
helemaal niet erg. Het zit in dezelfde 
hoek als Dumpert en Upcoming.” 

Wat doet u wanneer WTF.nl wordt 
beschuldigd van bijvoorbeeld priva-
cy schending?
 “We zijn niet bang voor reputatiescha-
de, wanneer er iets verkeerd gepubli-
ceerd wordt. Ik zou er in dat geval 
voor zorgen dat het eerlijk toegegeven 
wordt dat er een fout is gemaakt en 
dat zo snel mogelijk rechtzetten door 
middel van een update.” Rutger zegt 
verder weinig te maken te hebben met 
de Raad van Journalistiek. “Persoonlijk 
vind ik dat echt lariekoek. Ooit ben ik 
in mijn tijd bij Metro gedaagd door een 
partij om bij de Raad van Journalis-
tiek te komen, maar – ik zal het maar 
eerlijk toegeven – ik had me verslapen. 
Ik heb er daarna nooit meer iets van 
gehoord. De Raad van Journalistiek 

heeft totaal geen zeggingskracht. Het 
is prima dat het bestaat, maar ik neem 
het niet serieus.”

Op welke manieren wordt er gepro-
beerd de lezer actief te maken? 
Naast hyperlinks in berichten en polls 
op de website, worden er ook geregeld 
onderzoekjes gedaan door middel van 
een enquêtesysteem. “In het laatste 
onderzoek werd bijvoorbeeld gevraagd 
naar seks op de werkvloer. Interactie 
vragen wij echter, naar mijn mening, 
nog veel te weinig.”

Op welke manier wilt u WTF.nl 
verder nog verbeteren?
“Ik wil het nog socialer maken. De 
website is nu erg een zend-medium, 
omdat er veel geplaatst wordt. Op het 
moment dat mensen op de berichten 
reageren, zijn wij alweer bezig met vol-
gende berichten. In plaats daarvan wil 
ik eigenlijk een discussie aangaan en 
input vragen.” Uiteindelijk wil Rutger 
van WTF.nl een sociale buzzsite maken, 
gericht op het delen van content.  

Heeft u het idee dat u met de be-
richten mensen in bepaalde richtin-
gen kunt sturen wat betreft menin-
gen over vraagstukken als Zwarte 
Piet?
“We zijn constant bezig met het rich-
ting geven. Er bestaat geen waarheid 
in de journalistiek. Binnen het Zwar-
te Piet-vraagstuk willen we respect 
hebben voor ieders mening en geen 
mensen kwetsen, zoals GeenStijl doet. 
Wij hebben besloten heel weinig over 
Zwarte Piet te publiceren, maar ook 
dat is in zekere zin aantasting van de 
waarheid, want je laat dan dat nieuws 
liggen”.

Op welke manier promoot u WTF.nl 
bij adverteerders?
“Samen met een andere salesmanager 
ga ik bij reclamebureaus en adverteer-

ders op bezoek. Wat we daar doen, 
is vertellen over WTF.nl.” Hij vertelt 
dan dat WTF.nl dagelijks een selectie 
biedt van opmerkelijk nieuws, fun en 
vermaak. Ook vertelt hij dat WTF.nl 
heel goed is in het maken van content 
die gedeeld wordt door mensen. “Dat 
kunnen we ook voor die adverteerder 
doen.”
Een mogelijke adverteerder is Axe. 
“Voor Axe zouden we een lijstje kun-
nen publiceren met de elf grootste 
zweetplekken. Daarbij noemen we Axe 
als content partner. Dat komt er onder-
in bij te staan. Zij mogen ook opval-

lend in het lijstje terugkomen, mits het 
maar grappig is.”

Heeft u nog tips voor CW-studen-
ten?
“Probeer je niet alleen te richten op 
traditionele mediapartijen, zoals krant 
en televisie. Ook merken brengen 
tegenwoordig nieuws. Er bestaat een 
grote kans dat je in journalistiek geen 
baan vindt, aangezien het vrij slecht 
gaat met de mediawereld. Tijdschriften 
vallen om en kranten gaan failliet. Als 
je goed bent in het brengen en vinden 
van nieuws, kun je dat ook voor een 
bedrijf doen. Het is belangrijk dat je 
hierin je denkbeeld verbreedt.” Hij be-
nadrukt hierbij wel dat je je moet rich-
ten op online media. “De geest is uit de 
fles, deze krijg je er niet meer terug in. 
De papieren krant verdwijnt en online 
media wordt groot. Dat zal niet meer 
veranderen.” Een praktische tip van 
Rutger is dat als je de reclamewereld in 
wil, je hoe dan ook naar Amsterdam 
zult moeten. “Daar vind je alle grote 
merken en reclamebureaus.”
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“Persoonlijk vind ik dat echt lariekoek”

Iedere maandag bestel je meters bier voor weinig, 

met je vrienden meters lang genieten!

Liever een kouwe dan een lauwe? 

Vanavond heineken icecold en diverse ijskoude shotjes voor maar €2,-!

 even lekker de week doormidden draaien: 

geef een zwier aan ons rad en ontdek wat het opleverd! Wie durft?!

live muziek is het toverwoord. verzoekjes zijn welkom, 

dus zing lekker mee! Op onze facebook-pagina zie je wie er speelt.

begin het weekend met een stevige borrel. 

tot 23:00 serveren we daar hapjes bij. Maar pas op, het dak kan eraf!

voetjes van de vloer: het is weer zaterdag!

vanavond gaan we weer door tot in de vroege uurtjes...

al twintig jaar een begrip: de nederlandstalige avond in café de fuik!

inhaken en meezingen!

HET IS weekend!!

- CAFE DE FUIK.NL - FACEBOOK.COM/CAFEDEFUIK - TWITTER.COM/CAFEDEFUIK -



FREEMDE  FEITJES
Alternatief hangt samen met vreemd en het is bijna altijd leuk om 
vreemde feitjes te horen. Freem zoekt daarom vreemde alternatieve 
feitjes voor je op. Deze ditjes en datjes kunnen je weer even aan het 
denken zetten. You wanna hear something weird?
TEKST JANNEKE KLOOSTERMAN

Hoewel Facebook in Europa en 
Noord-Amerika helemaal in is, gebrui-
ken onze verre oosterburen een heel 
ander medium. Zij zitten namelijk 
massaal op Qzone, wat alleen door 
Chinezen gebruikt wordt. Dit netwerk 
is twee keer zo groot als WhatsApp 
en drie keer zo groot als Twitter! En 
in plaats van Twitter gebruiken veel 
Chinezen ook het medium Sina Wei-
bo, wat in principe hetzelfde idee is. 
Overigens is Facebook nog steeds het 
grootste sociale medium, op de voet 
gevolgd door het altijd populaire You-
Tube. Zelfs voor YouTube heeft China 
nog een alternatief: YouKu. 

In de Verenigde Staten heeft een 
vrouw in geldnood de woorden ‘gol-
denpalace.com’ op haar voorhoofd 
laten tatoeëren, de website van een 
online casino. Ze zou hier $10,000 
voor hebben gekregen, omgerekend 
zo’n €8,000. Overigens is dit fenomeen 
nu helemaal niet meer zo nieuw, al is 
het iets minder extreem. Via de web-
site leaseyourbody.com kan je $5,000 
ontvangen voor een tijdelijke tattoo 
op je voorhoofd. In Nieuw Zeeland 
ging een vrouw wel een stapje verder 
en scheerde haar hoofd kaal om er een 
tijdelijke tattoo voor Air New Zealand 
op te kunnen zetten. 

Hoewel veel mensen denken dat de 
term hipster komt van de hippies uit 
de jaren ’60, is niets minder waar. De 
term werd al bedacht in 1940 voor 
blanke jongeren die zich de leefstijl 
van voornamelijk zwarte jazz muzikan-
ten wilden aanmeten. In 2000 kwam 
de term terug, maar nu voor jongeren 
die ook als bohemian kunnen worden 
omschreven. Tegenwoordig zijn hip-
sters vooral jongeren die naar indie 
en alternatieve muziek luisteren en 
vintage kleren dragen. Die jazz is ver te 
zoeken.

ARTIKEL
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FREEMDE  FEITJES
Zoals wij CW’ers al weten is hokjesdenken vaak juist 
heel handig. Hipster bij hipster, gothic bij gothic: zo 
bespaart ons brein de energie om na te denken over 
meer belangrijke taken. Deze toewijzing gaat auto-
matisch en onbewust. Impliciet wordt kennis echter 
wel aangeleerd: als iemand veel negatieve informa-
tie over Marokkanen hoort, past degene onbewust 
deze informatie toe op Marokkanen. 

Soms gaat alternatief wel erg ver. In 
een poging om zonder drugs eeuwig 
high te zijn en zijn geest te verruimen, 
boorde de Nederlandse Bart Huges in 
1965 een gaatje in zijn voorhoofd. 
Deze alternatieve manier van verlich-
ting zorgde voor aardig wat publiciteit: 
hij werd gevraagd voor lezingen door 
heel Nederland en kwam op televisie. 
Toch hebben maar slechts een paar 
mensen zijn voorbeeld gevolgd. 

De populaire hipsterbaard is tegenwoordig overal om ons heen te bewonderen. 
Zelfs politici en journalisten laten ‘m staan. Vrouwen zijn echter niet meer zo ge-
charmeerd van de bebaarde mannen. Hoe meer baarden zij om zich heen zien, hoe 
minder aantrekkelijk het wordt gevonden. Daarentegen wordt een baard juist wel 
aantrekkelijker gevonden wanneer de rest gladgeschoren is. Betekent dit een nieuw 
tijdperk voor het scheermes?
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Je bent er al eens geweest, je vrienden praten erover of je hoort het begrip tijdens politieke debatten vallen. Coffee-
shops. De wildste verhalen gaan erover de ronde. Maar wat klopt er nu echt? Wat zijn de harde feiten en hoe ziet het 
leven van een coffeeshop eigenaar er nu eigenlijk echt uit? Wij bij Freem zochten het een en ander voor je uit. You’re 

welcome. 
TEKST CARMEN QUINT EN MARLOU PONCIN

SLECHTS 1 OP DE 20 BEZOEKERS GEBRUIKT NIET DAGELIJKS SOFTDRUGS.

OP NAAR DE  
COFFEESHOP
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Voordat we de coffeeshop binnenstor-
men, gaan we eerst op onderzoek in onze 
eigen huiskamer.  
Een van de eerste dingen die we ontdek-
ken is dat de coffeeshop wettelijk gezien 
geen marihuana mag inkopen, maar wel 
mag verkopen. Ook bestaan btw en acci-
jnzen niet bij de coffeeshop, maar daar 
staat wel tegenover dat de inkomsten-
belasting van de eigenaar in de hoogste 
schijf van het belastingstelsel valt. Niet 
getreurd voor de eigenaren in Nederland: 
met een geschatte omzet van 2 miljard 
voor 265.000 kilo softdrugs per jaar en 
slechts 400 miljoen aan belasting in tota-
al zou je zeggen dat ze er toch een aardig 
zakcentje aan overhouden. 
Wat ook als apart gezien kan worden, is 
dat sinds het rookverbod voor de horeca 
geldt, coffeeshops geen tabak meer bij 
hun jointjes mogen stoppen. Toch heb-
ben de meeste grotere coffeeshops een 
aparte rookruimte ingericht. Helaas heeft 
de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit niet de bevoegdheid om hier ook 
daadwerkelijk op te controleren. 
Tot zo ver het landelijk beleid: Hoe zit het 

in onze eigen studentenstad Nijmegen? 
Uit een onderzoek van de gemeente Ni-
jmegen in 2008 bleek dat er maar liefst 15 
coffeeshops  zijn met wekelijks ongeveer 
33.700 bezoekers. Naar onze mening een 
behoorlijk aantal. Vooral het begin van 
de avond is hét moment van drukte. De 
gemiddelde bezoeker van een coffeeshop 
is zo’n 29 jaar, heeft een vaste baan, 
een eigen woning en VMBO of MBO als 
hoogst voltooide opleiding. Ook komen 
er verassend weinig bezoekers van over 
de grens: naar schatting slechts 10%. Dat 
valt erg mee: om eerlijk te zijn hadden we 
dit percentage een stuk hoger verwacht! 
In andere grenssteden blijkt dit aantal wel 
hoger te liggen. Wat er nou precies voor 
zorgt dat Nijmegen niet zo druk bezocht 
is door buitenlandse bezoekers is onbek-
end. 
Waar we wel van schrikken is dat 85% 
van de bezoekers minstens één keer per 
week een bezoekje brengt aan de shop. 
Daarbij vinden de bezoekers anonimiteit 
kennelijk niet zo belangrijk: gezelligheid 
en lekker dichtbij huis scoren hoger. Bov-
endien herkent de gemiddelde bezoeker 

op een gegeven moment het personeel en 
medegebruikers, zoals wij het personeel 
van de pizzeria op de hoek ook inmiddels 
kennen. 
Maar hoeveel kost dat nou als je een 
coffeeshop vaker gaat bezoeken? Om 
een idee te geven: voor 1.6 gram ben je 
gemiddeld zo’n 10 euro kwijt. Bezoekers 
geven echter meestal zo’n 174 euro uit 
aan softdrugs. Ter vergelijking: als je één 
pakje normale sigaretten per dag rookt 
ben je maandelijks zo’n 180 euro kwijt. 
Nog een opvallend feitje (althans voor 
ons): 19 van de 20 bezoekers gebruiken 
dagelijks softdrugs. Een groot deel van de 
bezoekers koopt gewoon wat voor thuis 
en zit zo alsnog iedere dag aan het spul. 
Of die kwaliteit van softdrugs trouwens 
ook goed is in Nijmegen? Zeker, want 
deze wordt met een dikke voldoende  
beoordeeld.  
Sommige cijfers verbazen ons best 
wel. Het aantal bezoekers en hoe vaak 
deze bezoekers gebruiken bijvoorbeeld. 
Wij hadden niet verwacht dat zoveel 
bezoekers dagelijks wat op zouden steken. 
Voor nu is het speuren achter de laptop 
is klaar. Eens kijken wat er ontdekt kan 
worden over het leven als eigenaar van 
een coffeeshop.

Met een kladblok in de tas en toch wel 
een beetje trillende handjes, stappen we 
op een vrijdagmiddag voor het eerst in 
ons bestaan een coffeeshop binnen. Als 
controle moeten we wel nog even ons 
paspoort laten zien om te bewijzen dat 
we echt 18+  zijn en dan kan het vragen 
stellen beginnen. 

Kijkt u van iedereen de paspoorten na?
“Ja, ik doe dat zelf wel. Er mag natuurlijk 
pas verkocht worden vanaf een leeftijd 
van achttien. Ik zou problemen met aller-
lei instanties krijgen als ik dat niet deed.”

Heeft u veel vaste gasten?
“Wij zijn vanaf vier uur ’s middags ge-
opend en vaak staan al om een uur of 
drie een tiental vaste klanten kletsend 
voor de deur te wachten. Sommigen ken 
ik al jaren. Dat zijn net broers van me. Of 
zonen. Ligt eraan hoe oud ze zijn natu-
urlijk, haha!”

Zijn er bepaalde dagen waarop er meer 

mensen naar een coffeeshop komen?
“Hou alsjeblieft om met me ‘u’ te noe-
men, dan voel ik me oud. Maar om op je 
vraag terug te komen: heel cliché, maar 
de meeste klandizie hebben we tijdens de 
feestdagen. Oh, en op voetbalavonden. 
Dan komen vriendengroepen samen naar 
de shop. Beginnen ze met een jointje om 
op te warmen en gaan verder met wiet. 
Op zulke avonden lijkt het hier net een 
stamkroeg. Als het team wint, juichen 
we en gaan we vrolijk verder. Verliezen 
we? Dan spelen we een potje pool of een 
bordspel om het verlies te verwerken. 
Heel dramatisch klinkt dat, maar een 
simpel potje Ganzenbord doet je dan echt 
goed.”

Wat verkoop u – je, sorry – het meest?
“Voor een joint pollen €3,50 en voor een 
Ketema joint €2,50. Amnesia Haze kost 
€12,50, White Widow €10 en het veel-
gebruikte Snowball €10. Ik zie je kijken: 
dat is allemaal per gram. We zijn niet zo 

duur als Amsterdam of andere hele grote 
steden, maar ook weer niet de goedkoop-
ste. Ik wil wel dat mijn stuff kwalitatief 
goed is.”

Wanneer kwam het moment dat je dacht: 
ik begin een coffeeshop?
“Ik miste er een. Zo simpel als dat. Ik zag 
er wel geld in. Kijk, het heeft geen zin om 
in een stad de tweehonderdste coffeesho-
peigenaar te zijn, maar als je in de top 
tien van de buurtbewoners zit: dan doe je 
iets goed.

 De laatste vraag dan: zijn er vooroordel-
en over een coffeeshop die niet kloppen?
“Oh, breek me de bek er niet over open. 
Het zou hier stoffig zijn en donker en 
muffig. Ik weet niet wat jullie ervan 
vinden, maar zo heb ik mijn shop niet 
ingericht. Ik wil dat mensen hier komen 
om het gezellig te hebben. Vandaar ook 
die pooltafel, spellen en weet ik veel wat. 
Sommigen beschrijven het zelfs als een 
dagje uit. Nu heb ik geen achtbaan in 
mijn winkel, maar het is even leven in 
een eigen wereld en dat vinden mensen 
fijn.” 

“IK WIL WEL DAT MIJN STUFF KWALITATIEF GOED IS.” 
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WHAT’S IN YOUR BAG?
Tassen, bureaus, persoonlijke spullen: ze zeggen vaak meer over iemand dan je denkt. Herken jij je in 
de eigendommen van je docent? Zit er meer in zo’n tas dan alleen boeken en het volgende tentamen? 
Freem zocht het voor je uit! In deze editie: Henk Westerik.
TEKST PAULINE SLUYPERS EN JANNEKE KLOOSTERMAN

Wat zit er in uw tas? 
Je weet nooit wat er allemaal in je tas 
zit. Ik heb vanochtend wel een blik-
opener in m’n tas gedaan. Die heb ik 
nooit bij me. En nu kom ik met dit 
cliché aan: het is mijn taak om de blik 
te openen van studenten. Toen dacht 
ik hier over na en er zat ook nog ’n 
andere symboliek in. Je maakt altijd 
conservenblikken open. Als docent dien 
je ingeblikt voedsel op. Deze associatie 
zegt ook al wat over mij als docent, het 
is niet de voor de hand liggende inter-
pretatie. Betekenissen waar je eerst niet 
aan gedacht hebt. Je kan er ook anders 
tegenaan kijken. Er is echter wel een 
maximale houdbaarheidsdatum voor 
conservenblikken. Dus elke 5 jaar moet 
je je college vernieuwen met recentere 
literatuur. 
 
Wat zit er nog meer in uw tas? 
Tandenborstel, is toch niet onbelangrijk. 
Altijd handig als ik het ben vergeten 
voor college. Ik vind het niet zo vreemd 
om een tandenborstel bij me te hebben. 
Verder heb ik nog belastingaangiftes 
bij me. Ik moet het geld van mijn 

zonnepanelen nog terugvragen van de 
belastingdienst. O, hier heb ik ook nog 
de inlogcodes. (Freem mocht deze inlog-
codes niet op de foto zetten, red). Deze 
spullen neem ik normaal niet mee. 

Zijn deze spullen nu typisch Henk? 
Ik schat in van wel. De scripties staan 
voor het onderwijs dat ik geef. Het sta-
tistiekboek staat voor het onderzoek dat 
ik doe. De grote statistiekprogramma’s 
zijn mij namelijk niet zo eigen. En mijn 
tablet staat voor mijn ontwikkelingen. 
Voor de cursus Nieuwe Media heb ik 
Facebook aan moeten maken, maar hier 
ben ik wel totaal onzichtbaar op. Verder 
heb ik alleen LinkedIn. Ik heb het idee 
dat Facebook en Twitter alleen persoon-
lijke gegevens willen verkopen. Maar 
wat moet ik er ook op zetten: de melk is 
in de aanbieding? Ik bied mijn studen-

ten tegenwoordig wel aan om een selfie 
te maken met mij op de achtergrond als 
ze een werkgroep bij mij volgen.  Dus 
ik ga wel een beetje met de tijd mee, 
maar tot nu toe heeft nog niemand hier 
gebruik van gemaakt. 
 
Bent u zelf ook een beetje  
alternatief? 
De meeste mensen die zich alternatief 
noemen zijn hbo-geschoolde intellec-
tuelen die zich het sjabloon alternatief 
eigen hebben gemaakt. Volgens mij heb 
ik eerder een soort Gilles de la Tourette 
op alineaniveau: niet dat ik van alles 
roep en vloek, maar als iedereen alles op 
een bepaalde manier doet, heb ik zoiets 
van ‘get me out of here’. En daar word 
ik knettergek van. Ik ben wel voldoende 
sociaal aangepast om op alineaniveau 
uit te spreken als ik daar tegenin wil 
gaan. Dat heeft enorm te maken met 
alternatief, maar heeft niet te maken 
met het standaard alternatief. Ik kan 
gewoon niet goed tegen in de pas lopen. 
Maar ik loop natuurlijk wel gewoon in 
de pas, het is ook goed om iets wel in de 
samenleving geregeld te hebben.
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  Karnemelk
  Muis en tablet
  Tandenborstel
  Statistiekboek van R
  Post-its
  Blikopener
  Afstudeertoespraak master
  Bachelorscripties
  Belastingaangifte  
  Belastingaanslagen
  De nodige kruimels
  Paperclip

“Ik bied mijn studenten 
tegenwoordig wel aan om 

een selfie te maken met 
mij op de achtergrond”

INTERVIEW



TOEKOMSTTIPS VAN EEN 

Ik had er tijdens mijn HBO studie nog nauwelijks over nagedacht om verder te 
gaan studeren. Na een halfjaar fulltime te hebben gewerkt bij een reclamebu-
reau, denk ik er anders over en inmiddels volg ik de premaster Communica-
tiewetenschap. Is het werken in de marketingbranche mij dan tegengevallen? 
Beslist niet! Het deed me juist beseffen dat theorie en praktijk vaak verrassend 
dicht bij elkaar liggen, en dat doorstuderen loont.

TEKST ROBBERT BOEIJINK

Hoewel ik geen jarenlange praktijkervaring heb, wil ik je een vijftal tips geven waarmee je je kunt 
oriënteren op een (bij)baan in de marketingbranche:

Zoek uit wat je leuk lijkt! Marketing, communicatie, reclame… het zijn ontzettend brede 
begrippen. Er zijn dan ook talloze typen ‘baantjes’ te vinden in de marketingbranche, vaak 
aangeduid met weinigzeggende Engelse termen. Zelf was (en ben) ik vooral copywriter; een 
mooie benaming voor schrijver van reclameteksten. Lijkt het je wat om mee te denken over de 
positionering van merken, dan is een rol als marktonderzoeker wellicht meer wat voor jou. 

Zorg dat je (werk)ervaring opdoet. Je kunt er immers niet vroeg genoeg mee beginnen. Zo 
tikte ik, voor ik begon als copywriter, af en toe stukjes voor een regiokrant. Verder schrijf ik 
voor een jaarlijks popfestival in mijn dorp alle persberichten. Ook mijn deel uitmaken van de 
FREEM-redactie kun je opvatten als ‘werkervaring opdoen’. Dit soort activiteiten staan niet 
alleen leuk op je CV, wat bevorderlijk is voor het überhaupt vinden van een baan, ze maken je 
ook bedrevener in hetgeen je leuk vindt, in mijn geval: schrijven.

Zoek een reclamebureau dat bij je past. Ben je eenmaal zover om de stoute schoenen aan 
te trekken en te gaan solliciteren, dan is de keuze reuze. Een reclamebureau met veel grote 
klanten (lees: merken) en mooie functieomschrijvingen is niet altijd beter. Zelf werk ik bij een 
bureau waar veel aandacht wordt geschonken aan stagiairs en afgestudeerde nieuwelingen. 
Je kunt natuurlijk ook altijd proberen een baantje te scoren op de marketingafdeling van een 
bedrijf of organisatie.

Zorg dat je een woordje over de grens spreekt. Het klinkt cliché, maar onze wereld wordt nou 
eenmaal steeds internationaler. Zo doet het Twentse reclamebureau waar ik werk steeds meer 
zaken met Duitse klanten. Hoewel de meeste van onze zakelijke oosterburen wel redelijk En-
gels kunnen, maak je met Duits al helemaal indruk. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat 
ik zelf een cursus Duits ben gaan volgen bij Radboud in’to Languages.

Stel jezelf hardop de vraag: hoe denk ik over marketing? Dacht je voorheen dat marketing vooral 
draait om het op slinkse wijze manipuleren van de onwetende, soms ietwat naïeve consu-
ment? In mijn optiek zit je dan grondig mis… Marketing is de kunst van het aanprijzen van 
een product. Het op eerlijke wijze overtuigen van een potentiële klant zonder dat hij achteraf 
spijt heeft. Je moet in de huid kunnen kruipen van de consument en bedenken; om welke 
reden zou ik dit product zelf willen kopen? Kortom, marketing vergt mensenkennis.

Mijn avontuur in de marketingbranche was tot op heden kort, maar ongelofelijk leerzaam. 
Het was mede door de vele ups en downs – de deadlinestress en het plezier bij succes – een 
ervaring om nooit te vergeten. Ben je volledig afgeknapt, dan heb ik je een negatieve erva-
ring bespaart. Heb ik je geënthousiasmeerd, dan zit mijn taak erop!

1
2
3
4
5

STUDENTMARKETEER
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Max Wolf
• eerstejaars
Dat ik een zwarte man heb 
gespeeld in een musical. Ik 
moest helemaal geschminkt 
worden en mijn haar hele-
maal naar boven, zo’n afro. 
En ik gaf heel erg af, dus als ik  
mensen na afloop een knuffel 
of een hand gaf dan was hun 
hele witte shirt zwart. Ik kreeg 
boze moeders achter me aan.

Wat verwachten mensen niet van jou?

Joren Tiessen
• tweedejaars
Ik heb drie maanden Engels 
les gegeven als leraar aan arme 
Balinese kinderten in een 
klein dorpje waar nooit eigen-
lijk een toerist komt. Dat was 
eigenlijk best gaaf. Ik was zelf 
achttien, dus ik gaf gewoon 
les aan kinderen die net iets 
jonger waren dan ik. Dat was 
heel raar om te doen.

Bart Jansen
• tweedejaars
Ik ben Django Wagner fan. 
Ik vind hem een mooie stem 
hebben. En je kunt er zo lek-
ker bij mee blèren.

Tim van der Kallen
• tweedejaars
Ik speelde vroeger in een 
hardrock bandje als drummer. 
Ik had van die lange haren, in 
ieder geval tot op mijn schou-
ders, droeg een zwart t-shirt 
en hakte op het drumstel. Ik 
denk dat dat wel iets is wat 
mensen niet zo snel weten.

Djemmy Kesselmans
• derdejaars
Ik heb acht jaar als vrijwilliger 
in een bioscoop gewerkt. Ter 
compensatie mocht ik altijd 
hele slechte b-films gratis     
bekijken. Dat was wel leuk.

Laurien Rozeboom
• derdejaars
Mensen verwachten niet 
dat ik heel erg fan ben van 
Jochem van Gelders sinter-
klaasliedjes. Omdat het voor 
mij erg nostalgisch is. Ik was 
daar vroeger echt fan van en 
dat is een beetje gebleven. Hij 
heeft twee van die cd’s en die 
luister ik nu al een week ofzo, 
om lekker in de stemming te 
komen.

Djahmal Mewar
• derdejaars
Dat ik een Glee verslaving 
heb. Ik heb drie seizoenen 
achter elkaar gekeken. Ik vind 
die liedjes helemaal leuk.

Tessel Stam
• tweedejaars
Ik ben weleens bij een hard-
stylefeest geweest. Past niet 
echt bij me. Naar Hardbass. 
Het was best wel leuk, erg 
gezellig. Ik zat alleen niet aan 
de pillen.

Vraagvan 
vandaag

INTERVIEW
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ALTERNATIEVE KERSTTRADITIES
Het kerstfeest dat rond de geboorte van Jezus Christus wordt ge-
vierd, kent wereldwijd veel verschillende tradities. In Nederland 
wordt het feest voornamelijk gezien als een familiebijeenkomst, 
waarbij de kerstboom prominent in de huiskamer staat, iedereen 
zijn mooiste kleding aantrekt en er feestelijke maaltijden worden 
opgediend. Deze tradities zijn echter niet vanzelfsprekend in lan-
den als Zweden, Tsjechië, Venezuela en Oekraïne.

TEKST MARTJE KREMERS

Waar in Nederland de Kerstman 
vaak in het middelpunt staat, 
hechten ze in Zweden meer 

waarde aan de Tomte, een kabouter die 
oorspronkelijk de leefomgeving van 
boerengezinnen beschermt en woont 
onder de boerderij. Dit wezentje bezit 
enorm veel kracht en deinst er niet voor 
terug om tijdens een woede-uitbarsting 
iemand in een Tomte te veranderen. Te-
genwoordig is deze Tomte steeds meer op 
de Kerstman gaan kijken en wordt dan 
ook wel een Jultomte genoemd. Enkele 
verschillen zijn echter dat hij niet op de 
Noordpool woont, maar in een bos en de 
cadeautjes gewoon door de deur bezorgt. 
Op kerstavond wordt er in Zweden vaak 

nog een bord pap voor hem voor de 
deur gezet. 

In Tsjechië wordt het kerstfeest al op 24 
december gevierd. Op kerstavond wordt 
standaard gevast, waarna zij beloond 
worden door een visioen van een gouden 
varken, zingende engelen en goddelijk 
licht. De dag erna wordt traditiegetrouw 
karper gegeten, die soms al dagen thuis 
in de badkuip rondzwemt. Een ander 
opmerkelijke gewoonte in Tsjechië is dat 
vrijgezelle vrouwen op de dag voor kerst 
hun liefdesleven in het volgende jaar 
laten voorspellen aan de hand van een 
schoen.  
 
 
 
 

Ze gaan met hun rug naar de deur van 
het huis staan en gooien een schoen met 
hoge hak over hun schouder. Belandt de 
schoen met de hak in de richting van de 

deur, dan zal de vrouw binnen één jaar 
trouwen. Wijst de hak een andere 

kant op, dan moet je nog 
een jaartje wachten.

Kerstbomen zijn niet gevuld met 
ballen en slingers, maar met 

spinnenwebben en nepspinnen.”
“

In Caracas, Venezuela bestaat de opmer-
kelijke gewoonte om tijdens de kerstda-
gen met rolschaatsen door de stad gaan. 
De straten zijn speciaal hiervoor afge-
sloten. Na een tocht door de straten van 
Caracas, gaat men naar de kerk om daar 
(op wieltjes!) een mis te bezoeken.

Vrijgezelle vrouwen laten op de 
dag voor kerst hun liefdesleven 

voorspellen aan de hand van een 
schoen.”

“ Oekraïne houdt er voornamelijk vreem-
de decoratie op na. Kerstbomen zijn daar 
niet gevuld met ballen en slingers, maar 
met spinnenwebben en nepspinnen. De 
reden hiervan is een oud verhaal over 
een arme weduwe die geen geld had om 
versieringen voor de familiekerstboom 
te kopen, maar toen deze vrouw de dag 
erna wakker werd, bleek de kerstboom 
versierd te zijn door een spin. Had de 
familie toch nog een gelukkige kerst. 
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ADVERTENTIES

DE NIEUWE 
FREEM REDACTIE
Het nieuwe collegejaar is natuurlijk al een tijdje onderweg, maar 
bij de Freem zijn we met de nieuwe redactie pas net begonnen! 
Speciaal in het kader van het thema ‘alternatief’ zijn carnavals-
spullen en kledingsstukken uit bewogen tienerjaren van zolder af 
gehaald, om zo tot het mooie onsamenhangende geheel van deze 
teamfoto te komen. De redactie wenst je alvast fijne feestdagen, 
en je ziet ons in 2015 weer verschijnen!
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Bloemen, wijde broeken, drugs en blote voeten. Doet dit je ergens aan denken? 
Ons wel: namelijk hippies. Voor deze alternatieve Freem gaan we eens dieper in 
op het fenomeen ‘hippie’. Want, hoewel je misschien denkt dat de hippie-periode 
over is, er bestaan nog steeds gemeenschappen die leven volgens hippie-princi-
pes. Wil je weten wat deze principes zijn en of hippies van nu anders zijn dan die 
van vroeger? Lees dan vooral verder! 

TEKST CARMEN QUINT EN SANNE DEMIR 

HELEMAAL 
HIPPIE

Z.O.Z

INTERVIEW
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Opeens was het er midden jaren zestig van de vorige eeuw: de flowerpower 
beweging diehippies voortbrachten. Een subcultuur die vooral populair 
werd onder de jongeren en voor het eerst ontstond op een universite-

it campus in de Amerikaanse staat Californie. De beweging uitte zich in een 
loshangende, lange haren en een opvallende kledingstijl: fleurige patronen en 
kleuren, hoofdbanden, slippers, ruwkatoenen hemden, wijdvallende kleding 
of juist super strakke hotpants en minirokken die de onafhankelijkheid van de 
vrouw liet zien. Maar wat hield die ‘flowerpower’ beweging nu eigenlijk in? Als je 
even googlet, kom je al snel de volgende quote tegen: “Een hippie is het ‘etiket’ 
voor een vooraanstaand, onzichtbaar, ondergronds, evolutionair proces. Voor 
elke zichtbare hippie, op blote voeten, vol met bloemen en kralen zijn er duizen-
den onzichtbare leden van de levendige ondergrondse. Het leven van personen 
die zijn gericht op de innerlijke visie, die buiten het alledaagse, komieke Ameri-
kaanse leven vallen” - Timothy Leary. 

Eigenlijk is die quote nog wat vaag. In duidelijkere woorden: hippies zetten zich 
af tegen de kapitalistische en materialistische maatschappij, waarbij veel gebruik 
werd gemaakt van technologie. Ten eerste vonden ze dit onnatuurlijk en kunst-
matig, maar ook werd er teveel focus gelegd op geld, bezit en status. Dit vonden 
ze maar niets. Hippies streefden naar vrijheid en leven in harmonie met de nat-
uur. Dit deden ze dan ook door in ecologische communes te gaan wonen en op 
deze manier een goed voorbeeld te geven aan de rest van de maatschappij. In 
die communes stonden vooral liefde, vrijheid (waaronder ook seksuele vrijheid), 
spontaniteit en plezier centraal. Om hun geesten te verrijken, gebruikten hip-
pies vaak geestverruimende middelen (hasj of wiet) of ze hielden zich vast aan 
Oosterse religie of spiritualiteit. Daarnaast protesteerden ze ook tegen de oorlog 
(de Vietnamese Oorlog was toen gaande), honger en armoede op de wereld.                                                                                                                                          
                   
Er is natuurlijk een hoop veranderd sinds de jaren ’60. Om meer te weten te 
komen over de hippies van nu en hoe zij tegenwoordig leven, hebben we een 
aantal vragen gesteld aan LeonBosch. Waarom aan deze specifieke man? Hij heeft 
samen met een aantal reisgenoten de Heilige Vallei in Peru bezocht. In deze 
Vallei leeft nog een gemeenschap tezamen die volgens een hippie-achtige wi-
jze leeft. Hij vertelt ons over zijn reis en zijn ervaringen met de gemeenschap. 
Een korte introductie.. 

Leon Bosch is een 65-jarige man, woonachtig in Esloo. Drie jaar geleden 
ging Leon met pensioen. Hij vertelt: “Tijdens je werkzame leven droom je van 
de vele dingen die je nog graag zou willen doen.  Als er maar eens meer tijd zou 
zijn..” Nu hij de tijd heeft vult hij deze met cursussen die aansluiten bij zijn hob-
by’s en het plannen en maken van reizen. “Reizen hoort standaard bij de gep-
ensioneerde leeftijd, denk ik. Vandaar dat ik dat zonder tegenzin plichtsgetrouw 
doe. Van de reis naar Peru in augustus/september van dit jaar geniet ik nog ruim 
na bij het rangschikken en bewerken van de vele foto’s.” 

Hoe bent u in de Heilige Vallei terecht gekomen? 
In ons reisplan van Peru stond behalve een bezoek aan de highlights van dit 
prachtige land ook een verblijf in de Heilige Vallei van de Inca’s, als afsluiting 
van een  maand lang durende tocht.  Het bezoek aan de heilige vallei had voor 
ons een drietal redenen: ten eerste is een reis naar het zuiden van Peru niet 
compleet als je niet in Cusco ‘de navel van de wereld’, het centrum van het 
grote rijk van de Inca’s bent geweest. Bovendien was voor onze reisgenoten, een 
bevriend echtpaar, de tocht naar en het bezoek aan de Heilige Vallei van speciale 
betekenis. Hun zoon woonde sinds een  jaar in Pisac, een stad ongeveer 35 
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kilometer van Cusco gelegen. Daaropende hij een heal-
ing centre genaamd Sananda-Wasi. Voor de ouders was 
dit de eerste ontmoeting in deze nieuwe omgeving. Daar-
naast was  Sananda-Wasi  tevens ons rustpunt in de reis 
en vertrekpunt voor verdere avonturen in de vallei voor 
ongeveer 2 weken. 

 Wat waren uw verwachtingen voor uw vertrek? 
Wij stelden ons nogal wat voor van onze reis naar de An-
des. Wij wilden Arequipa aandoen met zijn beroemde Pla-
za de Armes, de condors zien opstijgen in de Colca Can-
yon op 4900 meter hoogte, op het Titicacameer (4000 
m.), de rieteilanden bezoeken en overnachten bij de lo-
cals op het eiland Amantani en de zon van achter de 
bergtoppen zien opkomen in Machu Pichu om deze oude 
Inca stad in haar volle glorie te beleven. Vervolgens wilden 
wij eindigen in Cusco, gelegen in de Heilige Vallei. 

Wat waren uw eerste indrukken van het leven in de Heilige 
Vallei? 
Bij onze aankomst in Pisac bekroop mij het gevoel dat ik 
van dit stukje reis niet een  juiste voorstelling had. Het 
uitzicht op de vallei, dat overigens toch nog altijd op 
ongeveer 3000 meter hoogte ligt, was overweldigend. Wat 
een rust, wat een ruimte en wat een parel tussen de ruige 
bergtoppen.  
De aankomst bij Sananda-Wasi was op zijn minst 
opmerkelijk. De  indrukwekkende tipi naast ons kanariegele 
logeeradres verbaasde mij minder dan de begroeting van de 
bewoners. Aan het tuinhekje ontmoetten wij Claudio met 
halflang puntbaardje in twee kleuren, gekleed in lange 
broek met wel een heel laag kruis, een poncho en op zijn 
lange haren een oud hoedje. In de woning maakten wij 
kennis met de Boliviaanse kok, een Canadese inwoonster, 
de Peruaanse  huishoudelijke hulp  en op het eerste 
oog nogal hippie-achtig uitziende mensen van allerlei 
nationaliteiten die op tij en ontij kwamen binnenlopen. 
De begroetingen waren altijd hartelijk, lijfelijk (omhelzen, 
kussen) en belangstellend vragend naar welzijn. Vooral dit 
laatste ging soms ongemakkelijk ver.  
In een eerste verkenningstochtje door het landschap rond 
ons verblijf drongen de herinneringen aan de 60-er jaren 
zich spontaan op: jong en oud liep in fel gekleurde broek-
en, lange rokken tot op de sandalen en in poncho’s, waar-
schijnlijk  gekocht op de plaatselijke kleurrijke markt. De 
haardracht van de voornamelijk Amerikaanse, Canadese, 
Boliviaanse en enkele Europese  bewoners was lang en mees-
tal verwerkt in een staartje.  De mannen droegen een baard 
of een sikje. 
De mensen woonden in nogal eenvoudige, soms primitieve 
woningen gebouwd van de gebruikelijke materialen zoals le-
men bouwstenen en houten balken. Bij de meeste woningen 
waren tuintjes aangelegd waarin groenten werden verbou-
wd, soms in perken in de vorm van een hart of vlinder. 

Veelal werd er vegetarisch gegeten, hoewel in de restau-
rantjes ook vlees (kip en alpaca, een soort lama) op het 
menu stond. Een zeer geliefd trefpunt en netwerkplek was 
het restaurantje ’Ulrieke’ opgezet door een Oostenrijkse 
vrouw. Daar was men welkom met en zonder huisdieren 
en werd er royaal gebruikt gemaakt van gratis Wi-Fi. Ook 
bestond er een communicatiegroep via Facebook die dage-
lijks werd bijgehouden. Hierop kon iedereen o.a. zien welke 
activiteiten zoals workshops of concerten plaatsvonden in 
de eigen gemeenschap. 

Ik heb een tweetal concerten bijgewoond. Ergens op een 
oud boerderijtje op een zolderruimte, zittend of liggend 
op de vloer en de schoenen naast de deur, werd er een no-
gal Hara Krisna-achtige muziek ten gehore gebracht met 
gitaar, viool, fluit, gong of fagot. Dit alles in een heel relaxte 
en positieve sfeer. Zoals het hele leven van de gemeen-
schap uitstraalde. Alles ademde rust, empathie en positieve 
energie uit.  

Heeft u ook treatings ondergaan? 
In een gemêleerd gezelschap van 11 personen heb ik deelge-
nomen aan een ayahuasca ceremonie rond een kampvuur in 
een tipi. Ook zo’n ceremonie voltrekt zich in een sfeer van 
‘ontspan en relax’. 
Heel belangrijk is de sfeer van gemeenschappelijkheid, ver-
trouwen, openheid, kwetsbaarheid. Het vuur, het zitten in 
een kring, het uitspreken van je individuele intentie voor 
deelname en de verwachtingen van de ‘heilige’ ayahuasca 
dragen bij om die sfeer te bereiken. De ayahuasca doet de 
rest. Dit middel brengt elke deelnemer in een bewustzi-
jnsverruimende  trance waarbij de ervaringen intens emo-
tioneel kunnen zijn en zeer divers:  naast euforie, vreugde 
en religieuze verdieping  kunnen er ook diepe angsten en 
nare ervaringen gevoeld worden. In mijn beleving speelden 
angsten een grote rol, waardoor ik niet zo dringend meer de 
behoefte voel voor een tweede ceremonie. Dit is echter zeer 
persoonlijk. Andere deelnemers  waren zeer lovend over hun 
ervaringen. 

Zou u zelf een leven in zo’n gemeenschap kunnen voorstel-
len? 
Ik heb het mogen leven in deze hippie gemeenschap als 
zeer happy ervaren. De relaxte sfeer, het zo intens kunnen 
delen van je ervaringen en gevoelens met  anderen, het so-
ciaal omgaan met elkaar brengt je in een enorme positieve 
flow. Dit is heel prettig om te ervaren. Maar een daadwerke-
lijk leven op deze wijze kan ik mij niet voorstellen. Het zou 
mij snel gaan vervelen. Het is voor mij te traag, te nadruk-
kelijk optimistisch, te eng en op den duur waarschijnlijk te 
saai.

IN EEN GEZELSCHAP HEB IK DEELGENOMEN AAN EEN AYAHUESCA  
CEREMONIE ROND EEN KAMPVUUR IN EEN TIPI.

INTERVIEW
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Eetcommissie
Hoe ging dat spreekwoord ook alweer? De liefde van de man 
gaat door de maag? Nou, vanaf nu niet meer. Dit jaar gaat onze 
eetcommissie met haar culinaire hoogstandjes namelijk al onze 
harten veroveren. Stiekem is het doel van deze commissie dat 
alle Myceliumleden na hun gezellige activiteit naar huis moe-
ten rollen, omdat ze zo goed en vooral zoveel gegeten hebben. 
Of dat echt gaat gebeuren? Dat gaan we dit jaar zien. Aan de 
enthousiaste chef-koks van 2014-2015 Max Nijhof, Nanouk 
Wijgers, Ireen van der Horst en Stijn Bruijns zal het in ieder 
geval niet liggen.

Feest- en borrelcommissie
Heb je in de avond nog niets te doen en geen zin om alleen in je 
bed naar Netflix series te kijken? Check dan eens snel of er niet 
toevallig een activiteit van de feest- en borrelcommissie nog in de 
agenda staat. Deze commissie heeft als levensdoel om ons vooral 
’s avonds en ’s nachts te vermaken. Dat doen ze zeker met o.a. 
BaMyPo, het S-feest en het beroemde galafeest dat ze organiseren 
met een aantal andere studieverenigingen. Maar ook voor een 
pubquiz, een cantus, een casino bezoek, twee Open CW en tien 
andere borrels in Café de Fuik, kun je bij deze commissie aan-
kloppen. De feest- en borrelcommissie wordt dit jaar gevormd 
door Rianne Durenkamp, Liset Schiphorst, Milou Bootsma, Dara 
den Haan, Danique Roefs, Dorris van Galen en Bart Jansen.

Excursiecommissie
Voor alle formele activiteiten kun je dit jaar bij de excursie-
commissie aankloppen. Welke toffe activiteiten dat allemaal 
zullen zijn? Ze organiseren excursies door heel het land 
heen, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor De Dag van de 
Toekomst waar je interessante lezingen van zowel bekende 
als onbekende sprekers kunt horen. Daarnaast organiseren 
ze een keer per twee jaar de Ouderdag, een dag waarop jouw 
oudelui eindelijk eens kunnen zien wat jouw studie nou 
eigenlijk inhoudt (en voor eens en altijd leren dat media 
toch echt meervoud is). De verantwoordelijken voor al deze 
activiteiten zijn Djahmal Mewar, Renske Renting, Tess de 
Bruin, Lotte Hendriks en Laura Schaap.

Reiscommissie
Zeg je Mycelium, dan zeg je de studiereis die elke meivakantie 
plaatsvindt. Daar is dan ook de reiscommissie voor in het leven 
geroepen. Een commissie die zich gedurende het jaar moet bui-
gen over een geslaagde locatie, de financiën en het programma 
in de stad zelf. Dat bestaat sowieso uit een universiteitsbezoek, 
maar ook  uit interessante en leuke excursies. Oftewel een berg 
werk die Dionne Heijting, Marloes Cattel, Laura Fekken, Babs 
Bingen en Laura Schaap dit jaar zeker ook weer tot een geslaagde 
vakantie boordevol herinneringen kunnen brengen.

Mycelium Inside
MYCELIUM
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Mycelium Inside
Introductiecommissie
Als je dit niet meer kunt herinneren, heb je of te veel of te weinig 
gedronken. Je snapt vast al waar ik het over heb als ik er nog aan 
toevoeg dat het acht dagen lang duurt. Juist ja, de introductie. Dé 
manier om in een sneltreinvaart niet alleen je nieuwe universiteit,  
maar ook je medestudenten te leren kennen en nog belangrijker 
hoe leuk Nijmegen als studentenstad is. Deze lange, maar ook ver-
moeiende dagen vragen dan ook om een top team dat de nieuwe 
eerstejaars met hart en ziel begeleidt en dat bestaat dit jaar uit: 
Elze Roes, Jurre Engbers, Rein van Schijndel, Dirk Weijers, Vera de 
Bresser, Oskar Evers en Bart Jansen.

Promotiecommissie
De vijfde commissie is ook weer eentje om ‘u’ tegen te zeg-
gen. Want hé, die extreem mooie posters en filmpjes worden 
niet vanzelf gemaakt. Door wie dan? Door de promotiecom-
missie natuurlijk. Ervoor zorgen dat iedereen in Nijmegen 
weet wat Mycelium is en welke activiteiten ze hebben, is niet 
het enige dat ze doen: het allerleukste cadeautje voor alle 
actieve leden wordt namelijk ook door hen gemaakt. Raad je 
het al? Natuurlijk heb ik het over het Smoelenboek. Een fijn 
vriendenboekje boordevol goede verhalen en foto’s. Dit jaar 
zorgen Sabine Langhout, Lisa Venhoeven, Tim van der Kallen, 
Thomas Pesiwarissa en Dana Meevis hiervoor.

Sponsorcommissie
In dit medialandschap hoef ik je niet meer te vertellen dat sponsoren 
een hele grote rol spelen. Zo geldt dat ook voor onze studievereni-
ging. Zo zorgt de sponsorcommissie niet alleen voor de sponsoren 
van het studieblad van Communicatiewetenschap dat je nu in je 
handen hebt, maar ook voor sponsoren voor de website, om de acti-
viteiten zo lekker betaalbaar te houden. En wat dacht je van je Myce-
liumpasje waarmee je korting krijgt bij diverse winkels en restaurants. 
De actieve leden die dit jaar gaan proberen dit allemaal bij elkaar te 
sprokkelen zijn Tijn Jansen, Liese van Heumen, Amelie Ribbers, Len-
nert van Everdingen en Julia van Berkum.

Sport- en spelcommissie
De jongste commissie in dit rijtje, maar zeker niet de minste: de 
sport- en spelcommissie bestaat officieel pas drie jaar, maar is nu al le-
gendarisch geworden door het bloedstollende moordspel waarbij op 
brute wijze in de lente steeds meer Myceliumleden het loodje legden. 
Zie je mensen vermoorden niet zo zitten, dan kan je je natuurlijk ook 
opgeven voor het jaarlijks Mycelium Zaalvoetbaltoernooi of je skills 
laten zien tijdens de liftwedstrijd die ook door deze commissie geor-
ganiseerd wordt. Die extra bierkilo’s gaan er op deze manier wel heel 
snel weer af. Daar zorgen Miriam van Ruitenbeek, Luc Keersmaekers, 
Rutger Schols en Dana Meevis wel voor.
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Mycelium Inside
Weekendcommissie
Ieder jaar is er één weekend dat heel hard Mycelium schreeuwt en dat is 
natuurlijk tijdens het ledenweekend. Een weekend waar de leden eens 
gezellig een weekendje samen ergens heen gaan. Elk jaar is er een thema 
en elk jaar vinden er weer activiteiten plaats. Hier is wel wat voorbereiding 
voor nodig natuurlijk en daar zorgt dan ook de weekendcommissie voor. 
Voor het ledenweekend 2014 bestaat de commissie uit Dionne Heijting, 
Joren Tiessen, Sophie Kappert, Melvin van der Waal, Pim Muller, Mans 
Pere en Kim Braspenning.

Tekst- en Beeldredactie Freem
And last but not least, de allerleukste commissie die er in dit rijtje tussen 
zit. Juist ja: je favoriete studieblaadje wordt ook door een commissie ge-
maakt. Vijf maal per jaar en een hoop lange vergaderingen onder leiding 
van de strenge hoofdredacteur Mart van Alem zwoegen de tekst- en beeld-
redactie op de allerleukste artikel ideeën, de tofste interviews en natuurlijk 
de mooiste vormgeving. De tekstredactie van 2014-2015 bestaat uit Sanne 
Demir, Pauline Sluypers, Ilse van der Vee, Martje Kremers, Mans Pere, 
Janneke Kloosterman, Marlou Poncin, Niel Verstegen, Robbert Boeijink en 
Carmen Quint. De leden van de beeldredactie zijn Daniel Ramirez Garri-
do, Dian Mastenbroek, Florian Duclos en Mart van Alem.

Zie pagina 16!

Mycelium ledenweekend

Het Mycelium ledenweekend. Elk jaar 
weer een legendarische aangelegenheid 
en ook dit maal was het een driedaagse 
om nooit te vergeten. Met als thema ‘Par-
ty in the USA’ stond het hele weekend in 
het teken van festivals en stars & stripes. 
Alle clichés omtrent dit thema werden 
dan ook uit de kast getrokken: Beerpong, 
dodgeball en zelfs een heuse eetwedstrijd.
 
Tijdens de eerste avond werden de toen 
nog relatief nuchtere hersentjes van 
Mycelium flink aan het werk gezet tijdens 
de pubquiz. Vragen over Woodstock, 
Hollywood en natuurlijk Mycelium pas-
seerden de revue en bleken de leden flink 
op de proef te stellen. De muziekronde 
daarentegen liet blijken dat het met de 
muziekkennis van onze leden wel snor 
zit. Vrijwel alle Amerikaanse nummers 
(en George Michael) werden al bij het 
horen van de eerste paar noten herkent. 
Uiteindelijk waren het de Red Socks die 
de overwinning in de wacht sleepten en 
in het algemeen klassement regeerden.
 
Na een typisch Amerikaanse college party 
en een bijzonder kort nachtje werd het 
de tweede dag tijd voor een verfrissende 
wandeling door de omgeving van Braamt 
en Montferland. De frisse buitenlucht 

en het prachtige novemberzonnetje was 
voor velen een goed medicijn tegen de 
fikse kater. Anderen daarentegen gebruik-
ten hier een zogenaamd reparatiebiertje 
voor. 
Na de wandeling en een spannende eet-
wedstrijd werd het tijd voor het befaamde 
stress-spel. Iedere groep diende alle acht-
tien opdrachten, variërend van colafles-
sen leegdrinken tot touwtjespringen tot 
het oplossen van een sudoku, succesvol te 
voltooien. De adrenaline gierde nog door 
ieders lijf heen toen uiteindelijk de Dallas 
Cowboys hun overwinning mochten 
vieren. 
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De zondagochtend, toen de alcohol  van 
het Woodstockfeest de nacht ervoor nog 
rijkelijk in ieders bloedbaan rondzwom, 
werd het tijd om in te pakken en het 
beslissende spel te spelen. Na een goede 
pot dodgeball waren het uiteindelijk ook 
de Dallas Cowboys die het ledenweekend  
2014 op hun naam mochten schrijven. 
Het weekend werd afgesloten met een 
‘spectaculaire’ vuurwerkshow waarna 
ieder moe maar voldaan richting bus-
halte vertrok. Het was weer een prachtig 
weekend.



Na het hartelijk ontvangst, wordt en-

thousiast een diner voorbereid: Dat 

zit gebakken!
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  Ondertussen vergaap ik mij aan het uitzicht...

‘Casa M
olina’ -

 Waard
ering: 

MYCELIUM

23



Gelukkig konden ze na een paar jaar 
weer rustig ademhalen: het was slechts 
een puberfase. Al dat alternatieve bleek 
toch te lastig om vol te houden. Voor 
de niet-ingelichte lezer: zoek voor de 
grap maar eens op wat die echt alterna-
tieve kleding kost! Een leuk shirt van je 
favoriete band, ripped jeans: het past 
nou niet bepaald in hetzelfde rijtje als 
de prijzen van de Primark of de H&M. 
Alternatief kost wat. 

Je favoriete artiesten live zien is ook 
een opgave. Eens in de zoveel jaar 
komen de ‘groten der aarde’ langs: 
Beyoncé, Katy Perry, Justin Timberlake, 
ze trekken iedere keer weer volle zalen. 
De kleinere artiesten daarentegen zijn 
al blij als ze überhaupt een publiek 
voor zich hebben staan dat meer dan 
één nummer herkent. Vandaar dat ze 
vaak maar eens in de vijf jaar (onge-
veer) langskomen. Tenzij ze natuurlijk 
uit Nederland zelf komen, dan heb je 

geluk: ze staan waarschijnlijk op alle 
kleine podia en het liefst meer dan één 
keer per jaar!

Stel dat je daar makkelijk iets aan kan 
doen: je hebt bakken met geld voor je 
outfits en je hebt de kans om je favo 
artiest heel vaak live te zien, dan nog 
krijg je met één essentieel onderdeel 
te maken. Alternatief zijn is namelijk 
niet alleen fysiek een opgave, maar kan 
ook mentaal behoorlijk wat klappen 
opleveren. Het nadeel van anders eruit 
zien, is namelijk vaak ook dat men-
sen je anders behandelen. De weirdo, 
de outsider: erbij horen is lastig als 
je weinig uiterlijke overeenkomsten 
vertoont met je omgeving. Nu wil ik 
absoluut niet zeggen dat iedereen zich 
er schuldig aan maakt, maar de meeste 
alternatievelingen zullen vast wel eens 
een wat minder gezellige opmerking 
over zich heen hebben gehad over hun 
look en hun leven. Tolerant als we wil-

len zijn, kunnen we het niet tegengaan 
dat we toch snel een oordeel vellen bij 
een bepaald uiterlijk. Degene met de 
zwarte ogen, ripped jeans en bandshirt 
zal wel een emo/gothic zijn,. Die skin-
head met zijn te wijde jas en broek met 
old school air max eronder zal wel een 
gabber zijn. Stiekem maken we er ons 
er allemaal wel eens schuldig aan.

Wat het ironische tegenwoordig is 
aan alternatief, is dat alternatief zo 
alternatief nog niet is, begrijp je? 
Bepaalde onderdelen worden tegen-
woordig razendsnel overgenomen door 
de ‘mainstream’ cultuur en daardoor 
ineens als ‘normaal’ beschouwd. Totdat 
er weer een nieuw iets ontstaat in de 
alternatieve wereld. Ik heb mijn lesje 
in ieder geval geleerd: alternatief zijn 
omdat je anders wilt zijn, werkt voor 
geen meter. Wees maar gewoon lekker 
jezelf. Hebben mijn ouders me toch 
wat goeds meegegeven voor later.

I’M NOT DIFFERENT, I’M LIMITED EDITION!

ALTERNATIEF WORDEN, ZIJN EN BLIJVEN IS BESLIST ZO MAKKELIJK NOG NIET

Ik kreeg het met de paplepel ingegoten: wees jezelf, wees niet bang om anders te 
zijn. Leuk, dat soort slogans, alleen een beetje jammer dat vader- en moederlief, 
zodra ik besloot om ze in praktijk te brengen toch wat moeite hadden te accepteren 
dat het lieve schattige meisje overstapte naar hard rock en voor het naar school 
gaan haar ogen zwart maakte en haar favoriete doodskoparmbandje omdeed. 
TEKST MARLOU PONCIN

COLUMN
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FREEM GOES
ALTERNATIVE
Wil je eens wat anders dan stappen in de Molenstraat, je boodschappen doen 
bij Albert Heijn, winkelen bij H&M en uit eten bij Van Buren? Nijmegen heeft 
meer te bieden dan de bekende plekken die iedereen kent. Daarom bezocht 
Freem voor jou de minder bekende winkeltjes en cafeetjes die Nijmegen óók 
rijk is. Hieronder vind je een selectie van bijzondere plekjes in het centrum 
van Nijmegen, waar je je dagelijkse studentenbezigheden (denk aan stappen, 
boodschappen doen etc.) nét even iets anders kunt doen.

Treed binnen in westernstore Silverado 
(Lange Hezelstraat 37) en je waant je 
direct in het Wilde Westen. Je stelt hier 
in no time een outfit samen waar de 
gemiddelde Amerikaan jaloers op zou 
zijn. Als dierenvriend kun je er beter 
niet naar binnenstappen; de buffelkop, 
coyote en bruine beer aan de muur zijn 
slechts een greep uit de wanddecoratie. 
Het ‘dierenthema’ is ook verwerkt in 
de kleding, zo verkopen ze laarzen van 
cobra- en pythonleer. Als arme stu-
dent mag je trouwens wel even sparen 
voordat je kan prijken met zo’n paar 
slangenleren laarzen aan je voeten, ze 
kosten namelijk al gauw meer dan een 
maand stufi. En voor een complete ou-
tfit à la Lucky Luke voor het volgende 

cowboy en indianenfeestje, mag je 
zelfs de rest van het jaar maxi-

maal lenen. 

Als je eens iets anders wilt lezen dan 
Baran & Davis en saaie wetenschap-
pelijk artikelen, ben je bij Señor Her-
nandez (Houtstraat 59-61) aan het 
goede adres. Je stapt hier als het ware 
de stripboekenwinkel uit de The 
Big Bang Theory binnen. Je vindt 
er alle denkbare strips, van 
Suske en Wiske tot Batman en 
van Sherlock Holmes tot Do-
nald Duck. Rustig je nieuw 
gekochte stripboekje in de 
winkel lezen zit er helaas 
niet in: ze draaien er 
namelijk vooral muziek 
van het genre metal.

Meer zin in een muzikaal avondje 
uit? Bezoek dan poppodium Merleyn 
(Hertogstraat 13). Wekelijks kun je hier 
optredens bijwonen van opkomende 
ambitieuze bandjes en artiesten. 

1 2

3

TEKST MANS PERE & ILSE VAN DER VEE
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Om je look helemaal af te maken, ga je naar The Barberstati-
on (Stationsplein 6f) voor een echt hipsterkapsel. Studenten 
krijgen er voor 22 euro niet alleen een nieuw kapsel, maar 
ook nog een biertje!

Voor een biologisch studentenmaal doe je je boodschap-
pen bij Van Nature (Gerard Noodtstraat 135-137). Goed, je 
bent er iets meer kwijt dan bij de AH (bonus en hamsteren 
kennen ze hier niet), maar daar staat tegenover dat je in alle 
rust boodschappen kunt doen: druk is het er namelijk niet. 
Bovendien ben je ervan verzekerd dat al je aankopen na-
tuur-, mens-, én diervriendelijk zijn.

Geen zin om te koken? Voor een hapje buiten de deur ga 
je naar Kronkel (Vlaamse Gas 26-36, steegje naast Malle 
Babbe). Deze coffeeshop heeft je naast de verkoop van 
cannabis nog veel meer te bieden. Zo hebben ze er salades, 
pasta’s, diverse broodjes en zelfs huisgemaakte smoothies 
en milkshakes. Voor alleen een gezonde lunch kun je er 
echter niet terecht, om toegang te krijgen moet je namelijk 
wel even een grammetje cannabis kopen. Daarvoor krijg 
je dan wel weer een code waarmee je gratis gebruik kunt 
maken van de computers in de zaak (handig als je bijvoor-
beeld je scriptie moet schrijven!).

Een biertje drinken én tegelijkertijd 
een goed doel steunen, dat kan bij Kafé 
de Bijstand (van Welderenstraat 104). 
In dit collectieve café werken enkel 
vrijwilligers, die de zaak ook runnen. 
Zowel de winst als de fooi gaat naar 
maatschappijkritische actiegroepen en 
initiatieven. Elke woensdag is het er 
‘Wodka Woensdag’. Een beter excuus 
dan uit naam van het goede doel een 
avondje doorzakken bestaat niet!

Voor het ultieme 
alternatieve stu-
dentenleven kun je 
een kijkje nemen 
bij studentenver-
eniging Karpe Nok-
tem. Naast feesten 
en borrels organi-
seren zij ook activi-
teiten als de Nacht 
van de Poëzie, 
Metal Stoelendans 
en  Middeleeuwse 
Avond.

4
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THE
(C) WAY UP
Als student is het leven overzichtelijk: naar college, studeren, slapen en natuurlijk 
bier drinken! Er komt echter een tijd dat je een diploma in je handen geduwd kri-
jgt en je student af bent; wat dan? The (C)Way Up geeft je een uniek kijkje in het 
leven na CW. Zo weet je toch een klein beetje wat je mag verwachten in het ‘echte’ 
leven.

In deze (C)-Way Up ontmoette 
Freem Marieke van Munster-Snie-
der voor een interview. Toen 
Marieke na haar eindexamen een 
studie moest kiezen, wilde ze ei-
genlijk tandheelkunde gaan doen. 
Maar nadat ze hier een aantal keer 
voor uitgeloot werd, besloot ze 
deze droom op te geven en Com-
municatiewetenschap te gaan stu-
deren. En dat heeft goed uitgepakt, 
want inmiddels is ze net haar eigen 
communicatiebureau ‘Rhumbline 
Communicatie’ begonnen en heeft 

ze tijdens haar studie en in de elf 
jaar hierna al heel wat ervaring 
opgedaan in het vak.

Na haar studie Communi-
catiewetenschap, inclusief bijna 
anderhalf jaar stage en ervaring 
opdoen bij Heineken, kon Marieke 
direct beginnen bij het reclame-
bureau Product Plus vanwege 
haar mooie cv. In de periode tus-
sen haar afstuderen in 2003 en 
het beginnen met werken heeft 
Marieke eerst nog drie jaren full-
time geschaatst. Hier was ze in 
het eerste jaar van haar studie al 
mee begonnen en dit is tekenend 
geweest voor haar carrière. Ze 
schaatste namelijk niet alleen bij 
de schaatsvereniging, maar regelde 
ook de PR en werd later voorzitter 
van het bestuur. Daar deed ze de 
nodige contacten en ervaring op 
en uiteindelijk werd ze gevraagd 
om de vestiging in Nijmegen 
van Duosport te runnen. ‘Ik heb 
denk ik het meeste gehad aan het 
schaatsen en de activiteiten hierbij, 
want zo rolde ik van het een in het 
andere.’ 
Naast het schaatsen deed Marieke 
ook nog andere nevenactiviteit-
en. Zo is ze zelf ook redactielid 
bij de Freem geweest en ze was 
dan ook meteen enthousiast toen 
Freem haar benaderde. Verder is 
ze nog actief geweest bij verschil-
lende universiteitsorganen, zoals 
de Facultaire Studentenraad en 
Opleidingscommissie. Ook had ze 
nog een bijbaan bij Brains Group, 

TEKST PAULINE SLUYPERS

waarbij ze van telemarketeer uit-
groeide tot supervisor. ‘Je trekt een 
bord voor je kop en belt of gaat 
gewoon naar mensen toe, hier ben 
ik echt mijn schroom om ergens 
om te vragen kwijt geraakt.’ Als 
advies geeft ze voor alle communi-
catiewetenschappers: ‘Het is heel 
makkelijk om iets niet te doen, of 
vooraf te zeggen ‘nee dat lukt niet’, 
maar ik heb geleerd dat het eigenli-
jk altijd wel goed komt. Niet te veel 
aarzelen, gewoon doen!’ 

Na drie jaar schaatsen werd het 
toch tijd voor iets anders en sol-
liciteerde ze bij reclamebureau 
Product Plus, waar ze meteen 
werd aangenomen. Ze begon als 
assistente, maar groeide uit tot 
zelfstandig communicatieadviseur. 
Eind juli heeft ze hier een punt 
achter gezet en is ze voor zichzelf 
begonnen. Haar communicatie-
bureau Rhumbline Communicatie 
voelt goed, nu kan ze zich meer 
richten op de trajectbegeleiding 
en ondersteuning van klanten; de 
inhoudelijke communicatie. Het 
schaatsen en de sportersmentaliteit 
is ook nog terug te zien in haar 
werk, want haar motto is: Sportief 
in Communicatie. 

En wat je dan aan Communi-
catiewetenschap gehad hebt na je 
studie? ‘Kritisch zijn op jezelf, op 
anderen, op beweringen die gesteld 
worden. Tijdens je studie wordt je 
hierop getraind, maar later in het 
bedrijfsleven merk je dit pas echt.’ 

NAAM
Marieke van Munster-Snieder

FUNCTIE 
Directeur communicatiebureau 
“Rhumbline communicatie”

AFGESTUDEERD IN
2003

INTERVIEW
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Al zo’n twintig jaar zie ik de jaarwisseling gepaard gaan 
met een kapitaal aan vuurwerk, kilo’s oliebollen, liters 
drank en het maken van beloften met ‘de innerlijke 
zelve’ die niet nagekomen worden. Als de klok twaalf 
slaat is iedereen spontaan gelukkig en ontkomt nie-
mand aan de knuffels, kussen en gedeeltelijk gemeende 
gelukswensen. Zodra men hiermee klaar is, tovert Ne-
derland massaal de telefoon tevoorschijn om vervolgens 
– met tergend langzame verbinding – een half uur de 
buitenwereld te negeren om ook tante Ria, ome Piet en 
die ene Kees van de plaatselijke dierentuin het beste te 
wensen. De eerste dag van het nieuwe jaar begint zoals 
elke andere: met een telefoon in de hand.

Tegenwoordig is het haast onmogelijk om 
de woorden ‘telefoon’ en ‘communicatie’ 
als twee aparte werelden te zien. Sterker 
nog, communiceren is de reden waarom de 
telefoon in het leven is geroepen. Ironisch 
genoeg wordt steeds vaker opgemerkt dat de 
huidige telefoon mensen aanzet tot egocen-
trisch gedrag. Deze stelling lijkt inderdaad 
moeilijk te ontkennen. Ik merk het dagelijks 
als ik opsta, de bus neem, de trein binnenval 
en uiteindelijk de collegezaal binnenslenter: 
“Nog maar 54% ‘batterij’ over?”, om mijn 
telefoon vervolgens in het dichtstbijzijnde 
stopcontact te pluggen. 

Van het reizen krijg ik sowieso niet veel mee. 
Zo nu en dan doe ik mijn oortjes uit en kijk 
ik vluchtig rond; niet veel interessants te 
zien. Waarop ik terugga naar mijn WhatsApp 
en de eerste twee albums van Led Zeppelin: 
mijn eigen ding doen. Dit laatste is dan ook 
één van de voornaamste redenen dat de tele-
foon ingebakken zit in onze dagelijkse routi-
ne. Altijd een uitweg hebben om te doen wat 
je zelf wilt en te kiezen met wie je wilt ‘pra-
ten’. Twintig jaar geleden zouden hier geen 
aanhalingstekens hebben gestaan. 

Tegenwoordig vinden de meeste gesprekken 
echter plaats via een toetsenbord. Toegege-
ven, het voelt niet écht als communiceren.

Toch kunnen we het ‘asociale’ mobieltje niet 
het gebrek aan ‘echte’ communicatie verwij-
ten. Zo besloot mijn vriendin onlangs haar 
iPhone drie dagen niet te gebruiken, waarna 
ik haar vervolgens nog enkel met haar neus 
in de Hunger Games-boekenreeks zag… En 
ikzelf? Ik wil ook best mijn telefoon uitscha-
kelen en een gesprek aangaan met het oude 
vrouwtje dat iedere maandag tegenover mij 
in de trein zit. Vragen of ze na al die jaren 
haar leven nog steeds op de rails heeft. Maar 
dan zal ik eerst de krant van vandaag uit haar 
handen moeten grissen… Men kiest namelijk 
altijd de communicatievorm die men zelf het 
meest toegankelijk vindt. Of zoals de filosoof 
Bertrand Russel stelde: “Een persoon handelt 
naar wat hij begeert.” En daarom werp ik 
iedere morgen weer een blik op dat stukje 
metaal in mijn hand. 

Alvast een fijne jaarwisseling en een goed 
2015! Mijn goede voornemen? Het komende 
jaar zal ik mijn telefoon eens wat vaker naast 
me neerleggen. En hem dan ook laten liggen. 
Ik kan toch best wel even zonder? Ik open 
mijn mailbox en werp nog één vluchtige blik 
over mijn tekst. Met een tevreden blik kalk ik 
mijn naam eronder en klik op ‘verzenden’…

Verstuurd vanaf mijn iPhone.

COLUMN
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Wij zijn de Opleidingscommissie 
Communicatiewetenschap, in 
het kort ook wel de OLC CW ge-
noemd. Wij zijn de stem van de 
studenten binnen de opleiding 
Communicatiewetenschap, die 
verbeteringen in het onderwijs 
kunnen bewerkstelligen. In dit 
stuk lees je de nieuwste updates 
over waar wij ons mee bezig hou-
den.

Momenteel werken wij er 
aan om meer weblectures bij 
verschillende vakken mogelijk 
te maken. Onder weblectures 
wordt verstaan dat colleges 
online terug te kijken zijn, 
zodat studenten zich optimaal 
kunnen voorbereiden op hun 
tentamens. Weet jij vakken die 
dit ook eens zouden moeten 
doen? Laat het ons dan weten, 
zodat wij in gesprek kunnen 
gaan met de desbetreffende 
docent(en).

WEBLECTURES

Aangezien de OLC CW elk jaar 
wisselt van bezetting, zullen 
de meeste lezers ons nog niet 
kennen. Wij zijn, van links naar 
rechts: Kevin, Jetske, Ivo, Leo-
nie, Niels en Leandra en wij zijn 
de nieuwe studentleden van het 
jaar 2014/2015.

DE NIEUWE OLC CW

Vakevaluaties invullen
Wij willen benadrukken dat het 
invullen van de vakevaluaties 
aan het eind van elke periode 
erg belangrijk is. Het helpt ons 
enorm om een beter beeld te 
kunnen krijgen van wat er bij 
de verschillende vakken speelt 
en het kost maar een paar 
minuutjes!

Klachten?
Mocht je graag iets kwijt willen 
over die docent die onredelijke 
deadlines stelt of over dat vak 
dat anders getoetst had moeten 
worden: laat het ons weten! Wij 
zijn te vinden via Facebook, 
Twitter, Blackboard, Intranet of 
stuur een mailtje naar olc.cw@
student.ru.nl met je klacht. Ook 
kan je altijd op een van ons 
afstappen voor klachten en/of 
opmerkingen over het onder-
wijs.

Anonimiteit

Recentelijk is tot ons gekomen 
dat sommige studenten het 
gevoel hebben dat hun anoni-
miteit bij de vakevaluaties niet 
helemaal gewaarborgd wordt. 
Wij willen graag als OLC bena-
drukken dat de evaluaties altijd 
anoniem zijn en dat ook altijd 
zullen blijven. Wij horen graag 
wat jullie ervaringen hiermee 
zijn.

OPLEIDING CW
UPDATE OLC.CW@STUDENT.RU.NL

@OLC_CW

FACEBOOK.COM/OPLEIDINGSCOMMISSIECW
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Hopelijk ben je na het lezen van deze Freem een stuk wijzer geworden over hipsters en alternatief. Toen ik ging nadenken over 
wat ik wist over hipsters bleek dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel wist over dit onderwerp. Dus heb ik gedaan wat iedereen 
zou doen: Googlen. Daaruit bleek dat hipster ‘een subcultuur die opkwam in de in de jaren 90 en in het begin van de 21e eeuw 
bekender werd en ironisch genoeg meer in de mainstream terecht kwam’. Of op een meer satirische manier beschreven door 
Robert Lanham, een bekende Amerikaanse columnist: ‘De hipster is een jongere die zichzelf de coolste persoon op aarde vindt, 
dure kleding koopt die er versleten uitziet en leeft op bier, sigaretten en vegetarisch eten’. 

WHAZZZUP LEZERS,

1 Koop geen merkkleding: 
zoek naar de meest onvind-
bare obscure zaakjes in de 

stad.

2 Strak, strakker, strakst: 
draag vooral hele hoge en 

strakke broeken.

3

Vage printjes: Ironische 
t-shirts, houthakkers-shirts, 

cowboy-shirts, ruitjes of 
blokjes: hoe gekker hoe 

beter. Tip: gebruik je oma’s 
vintage bloemengordijn als 

inspiratiebron.

4
Douche vooral niet meer 
dan nodig is: Douch puur 

vanuit noodzakelijke hygiene. 
Modeleer ook vooral niet je 

haren als je uit bed komt. De 
net-uit-bed-look toont aan 

dat je er weinig moeite voor 
hebt gedaan. Hipsters houden 

namelijk niet van culturele 
schoonheidsidealen.

5

Wees anders!: Laat zien dat 
je houdt van alternatieve 
muziek, kunst, literatuur, 

existentialisme, nihilistische 
filosofie en dat je een groot 
cultureel bewustzijn hebt.

6Hipster-taal: Denk eraan de belangrijk-
ste hipster-zin te gebruiken: “Ik vond 
ze leuk voordat ze bekend werden”. 

Laat daarnaast veel namen vallen van 
alternatieve bandjes, die niemand kent. 
Tot slot: gebruik zoveel mogelijk zelf-
verzonnen woorden, of gebruik woor-
den waarvan niemand nog weet wat ze 

betekenen.

7
Surfen: Gebruik Google Chrome of 
Safari om te surfen. Geen Firefox of 
Explorer. Daarnaast is surfen op het 

strand ook een goede aanvulling voor je 
hipster-imago.

8
Ontken alles!: Geef vooral niet toe dat 
je hipster bent, want dan ben je het al 

niet meer.

Nu ik wist wat een hipster was rees de volgende vraag op: hoe herken ik 
een hipster? Bij een hipster moest ik altijd al snel denken aan alternatieve 
kleding en muziek. Ze willen zich dus afzetten tegen de ‘mainstream’. 
Toch kon ik me niet voorstellen dat je door simpelweg dezelfde kleding 
te dragen en dezelfde muziek te luisteren gelijk een hipster bent, daar 
moet meer bij komen kijken. Maar hoe? Gelukkig bleek er, ja dit is echt 
waar, een 8 stappenplan te bestaan hoe je een hipster gemaakt door de 
EO-Jongeren?! Deze stappen luidde samengevat als volgt:

Alles bij elkaar ben ik eens gaan kijken wat 
ikzelf nou gemeen heb met hipsters. Ik kwam 
erachter dat veel mannelijke hipsters een 
baard laten staan. Dit is iets wat we gemeen 
hebben, maar daar bleef het ook bij…

TEKST STIJN BRUIJNS
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

In topvorm
blijven

met het Rabo
Studenten
Pakket

Korting studenten sportkaart.
Wil je tijdens je studie in topvorm blijven? Sluit dan een Rabo StudentenPakket af  

bij dé studentenbank van Nijmegen en je ontvangt eenmalig € 15 retour op je

studenten sportkaart.

Ga voor productinformatie en de voorwaarden naar 
www.rabobank.nl/rijkvannijmegen


