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VOORWOORD
Vanaf jongs af 
aan ben je druk 
bezig met op-
groeien. Dit doe 
je aan de hand 
van vallen en 
opstaan: met 
iedere stap die je 
zet, leer je meer 
om in het vervolg 

een grotere stap te kunnen en durven 
zetten. Dit leren is voor ons studen-
ten dagelijkse kost. Zo blijf je jezelf 
ontwikkelen om uiteindelijk ... wat te 
doen?

We kunnen er niet onderuit dat ons 
leven praktisch is uitgestippeld. Ons 
leven is in banen geleid. Of beter ge-
zegd: banen zijn in ons leven geleid. 
We worden geboren en zullen uitein-
delijk ons leven wijden aan werken. 
Dit is ook een van de redenen waarom 
ik dit hele studiejaar full time stages in 
Utrecht liep: ‘levenservaring opdoen’.

Maar welke levenservaring doe je nou 
eigenlijk op met een jaar studeren of 
werken? Tijdens het uitwerken van 
deze ‘wereld en culturen’ editie werd 
ik nog maar eens op al het moois in 
de wereld gewezen. En de enige cul-
tuur die ik heb gezien in het afgelopen 
jaar? Dat is bedrijfscultuur.

Het is best confronterend om je te be-
seffen dat je iedere dag hemelsbreed 
slechts 60 kilometer van dit nietige 
blauwgroene stipje in een oneindig 
universum ziet. Gelukkig zal daar ooit 
verandering in komen. 

Waar ik tot een jaar geleden steevast 
‘nee’ antwoordde op een vaakgestelde 
vraag of ik “later mee op wereldreis” 
zou gaan, kijk ik hier tegenwoordig juist 
naar uit; een keer een andere route dan 
Nijmegen - Utrecht volgen. Het toont 
maar weer eens aan hoe veranderlijk 
gedachten zijn. 

Maar dat is logisch ... het leven is name-
lijk ontzettend veranderlijk. Je krijgt zo 
nu en dan dingen in je schoot gewor-
pen. Per toeval, of omdat je hiervoor 
hebt geleerd. Hebt gewerkt. Het is ver-
volgens aan jou om dit al dan niet op te 
pakken. 

Maar wat je niet in je schoot geworpen 
krijgt, is een reis rond de wereld. Die 
kans zul je toch echt zelf moeten pakken. 
En ik kijk er naar uit om dat met open 
armen te doen. Tot dat moment grijp ik 
naar deze Freem om alvast een reisje te 
maken door de wereld en haar culturen. 
Ter voorbereiding op wat komen gaat.

Niel Verstegen
Hoofdredacteur 2015-2016

Zo werkt de wereld
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WAT MAAKT HET SCHRIJVEN OVER 
REIZEN BIJZONDER?
“Als journalist of fotograaf ontdek je de 
wereld op een andere manier dan als een 
toerist. Als toerist kom je minder snel 
achter de werkelijke staat van het land of 
de bevolking. Zij willen vaak enkel een 
relaxte tijd hebben in het buitenland. Wij 
leren daarentegen een bestemming of 
een mooie plek in het buitenland kennen 
door in gesprek te gaan met de locals 
en geven het verhaal dan ook door hun 
ogen weer. Het schrijven is heel bijzon-
der, omdat je merkt dat je deel uitmaakt 
van een samenleving waar je normaal 
alleen maar over leest.”

HOE ZIET EEN GEMIDDELDE WEEK 
VAN EEN REDACTIELID ERUIT? IS DEZE 
VAKER IN HET BUITENLAND OF IN HET 
BINNENLAND?
“Ons beroep klinkt spannender dan dat 
het daadwerkelijk is. Zo gaan we vier á 
vijf keer per jaar op reis. Dat is wel meer 
dan een gemiddelde Nederlander, maar 
ook niet absurd veel. Daarnaast zijn we 
veel aan het redigeren en verhalen aan 
het bewerken. Sommige redactieleden 
gaan nooit op reis, maar zijn alleen bezig 
met de lay-out.”

WORDEN ER VERHALEN GESCHREVEN 
OP BASIS VAN VERGAARDE KENNIS 
ZONDER DAADWERKELIJK OP LOCATIE 
TE ZIJN GEWEEST? EN HOE PROBEREN 
JULLIE ORIGINEEL TE BLIJVEN EN HER-
HALING TE VERMIJDEN?
“Voor het blad gaan we altijd naar het 
land of de plek toe. Voor de website doen 
we echter wel veel deskresearch vanaf 
onze redactie. Daar worden ook verhalen 

geschreven vanuit persoonlijke erva-
ringen. Veel journalisten schrijven vaak 
eenzelfde soort verhaal. Het is belangrijk 
dat je met een doel of idee op reis gaat. 
Zo krijg je originele verhalen. Je kunt het 
zo gek nog niet bedenken: een journalist 
schreef ooit over salsadansen. Hij ging 
naar Cuba, nam daar salsales en ont-
moette de bevolking. Recent schreef hij 
een prachtig portret over Cuba, op basis 
van opgedane kennis en de gekregen 
band met het land. Zo zie je maar; kleine 
ideeën kunnen leiden tot de mooiste 
verhalen.”

DE DOELGROEP VAN HET BLAD BE-
STAAT UIT WERELDREIZIGERS DIE 
NIEUWSGIERIG ZIJN NAAR ANDERE 
CULTUREN. DIENT HET BLAD VOOR 
DEZE GROEP ALS INSPIRATIE?
“Ja, we hopen lezers te inspireren over 
de schoonheid van plekken op aarde, 
zodat lezers deze plekken graag willen 
ontdekken. We willen ze een inzicht 
geven in stukjes van de wereld die ze 
nog niet kennen. In veel reisgidsen staat 
standaardinformatie die overal te vinden 
is. Wij schrijven juist persoonlijke verha-
len die interesse kunnen opwekken. Zo 
schreven we bijvoorbeeld recent een stuk 
over Argentinië. Een reisbureau plaatste 
onder dit verhaal een advertentie voor 
een goedkope reis naar Argentinië en 

prompt kregen ze extra veel boekingen!”
DE NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER 
HEEFT EEN PAPIEREN OPLAGE VAN 
50.000 EN DE WEBSITE HEEFT BIJNA 
300.000 PAGEVIEWS, HOE KOM JE TOT 
DIT RESULTAAT?
“Er is een duidelijk verschil tussen de 
website en het tijdschrift. Het tijdschrift 
lift mee op het succes van de grote 
broer: De National Geographic zelf. In het 
tijdschrift vind je uitgebreidere verha-
len dan de stukken die we op de site 
plaatsen. Zo zie je op de site veel kortere 
verhalen en foto’s, omdat het publiek be-
staat uit zappers. Zij willen snel iets lezen 
en komen vaak via Facebook op onze site 
terecht. Vroeger werd de site gebruikt 
om mensen naar het tijdschrift te lokken, 
maar sinds anderhalf jaar is er besloten 
dat de site net zo belangrijk is als het 
blad. Alle content op de site is overigens 
gratis, doordat adverteerders reclame 
kunnen maken.”

HEEFT HET TIJDSCHRIFT VEEL LAST 
GEHAD VAN DE GROEI VAN HET AANTAL 
ONLINE REISBLOGS? HOE WEET HET 
TIJDSCHRIFT ZICH VAN DEZE BLOGS TE 
ONDERSCHEIDEN?
“De blogs verschillen vaak veel van ons 
blad. Zo gaan wij met onze reportages 
veel uitgebreider en dieper in op de 
bestemming en werken we ideeën verder 
uit. We onderscheiden ons met de kwa-

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER
National Geographic is van oorsprong een Amerikaans tijdschrift 
dat al vanaf 1888 uitgegeven wordt. In 1994 wordt besloten om ook 
een reiseditie te starten en vanaf 2004 is er ook een Nederlandse 
variant. Vier keer per jaar valt de National Geographic Traveler op 
de mat en met een oplage van meer dan 50.000 is het een van 
Nederlands grootste reistijdschriften. Het blad is ontstaan door 
de grote vraag naar het achterliggende verhaal van fotografen en 
journalisten die de hele wereld afreisden voor de meest spraakma-
kende foto’s en verhalen.

Veel Nederlanders houden ervan om op een verre reis te gaan. Voor 
een paar weken of maanden ons koude kikkerlandje verlaten, is voor 
veel Nederlanders dan ook niet vreemd. De reisgrage Hollander reist 
niet alleen graag, maar leest ook veel over reizen. Gelukkig is er een 
aantal mooie reistijdschriften te vinden. Voor deze Freem spraken we 
met Paul Römer, managing editor van een van de bekendste reisma-
gazines: National Geographic Traveler.

INTERVIEW

TEKST REIN VAN SCHIJNDEL
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Foto: Jolanda Linschooten, Groot Brittannië
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litatief hoogstaande foto’s en de inhoud 
van de verhalen. Er zijn weinig bloggers 
die echt diepgaande kwaliteit weten te 
leveren. Natuurlijk zijn er uitzonderin-
gen en zijn er ook goede journalistieke 
bloggers waardoor online platformen 
voor velen een uitkomst zijn. Maar er zijn 
gelukkig altijd mensen die het heerlijk 
vinden om met een goedgevuld papieren 
tijdschrift en een kop koffie op de bank te 
zitten. We hebben daarnaast het voordeel 
dat we zelf ook online kunnen publiceren 
via onze website en onze verhalen uit het 
tijdschrift daar ook nog kunnen plaatsen 
als het tijdschrift uit de schappen is.”

DE WERELD KENT FANTASTISCH MOOIE 
EN GEHEIMZINNIGE PLEKKEN. WAT 
IS DE MOOISTE PLEK DIE U BEZOCHT 
HEEFT EN WAAR ZOU U GRAAG NOG 
EENS OVER WILLEN SCHRIJVEN?
“De mooiste plek die ik bezocht heb was 
in het zuiden van Brazilië. Hier ging ik op 
zoek naar een jaguar, die ik ook nog heb 
gevonden! Het mooie van deze reis is het 
geweldige contact met de locals. Vanuit 
National Geographic Traveler zou ik 
graag nog eens over het Midden-Oosten 
willen schrijven. Ook lijkt het me gewel-
dig om mensen het Iran te laten zien, dat 
totaal anders is dan ze verwachten. Daar-
naast ben ik weg van Nieuw-Zeeland, 
Peru en Malawi, want daar is zoveel over 
te vertellen. Maar eigenlijk is de bestem-
ming secundair: het plan van aanpak en 
de beleving die daarbij komt kijken is het 
belangrijkste!”

EN HOE ZIT DAT MET HET PUBLIEK: 
MERKEN JULLIE DAT STUKKEN OVER 
BEPAALDE LANDEN BETER WORDEN 
GELEZEN DAN ANDERE?
“Op het internet kunnen we daarvoor 
metingen doen, maar met het tijdschrift 
is dat moeilijker. We merken dat stukken 
over noordelijke landen zoals IJsland, 
Noorwegen, Groenland en Canada beter 
gewaardeerd worden en meer aandacht 
krijgen via social media. In het blad mer-
ken we dat vooral landen uit Zuid-Ame-
rika en Azië het goed doen. Er is dus 
een verschil tussen het online en offline 
publiek.”

HOE ZIE JE ZELF DE TOEKOMST VAN 
HET BLAD IN? WAT ZIJN DE GEZETTE 
DOELEN?
“We willen de National Geographic Tra-
veler het succesvolste reismerk in Ne-
derland laten blijven. Buiten het blad wil-
len we de 360 graden aanpak hanteren. 
Dat houdt in dat we een multimediale 
aanpak hanteren naast het tijdschrift. Dit 
kan bijvoorbeeld door events en reizen te 
organiseren, maar ook door workshops 
fotografie te geven. Wat betreft het tijd-
schrift: we leven in een digitaal tijdperk, 
maar ik ga er vanuit dat het blijft bestaan 
en dat mensen interesse blijven houden 
in een papieren blad.”

HEB JE TIPS VOOR STUDENTEN DIE OOK 
HUN BOTERHAM WILLEN VERDIENEN 
MET SCHRIJVEN OVER REIZEN?
“Ga veel op reis en krijg reiservaring. 
Het schrijven over de reizen komt daarna 
wel. Begin klein. Je hoeft niet meteen de 
hele wereld aan te pakken voor een mooi 
verhaal. Het kan al beginnen bij kleine 
ideetjes die je uitwerkt. Met al die kleine 
stukjes kan je dan een uitgebreid verhaal 
schrijven. Ook voor fotografen geldt dit 
advies. Maak eerst eens een reportage 
thuis, over de mensen die in je straat wo-
nen bijvoorbeeld. Probeer met je camera 
een verhaal te vertellen. Als je dat vaker 
doet, krijg je het (letterlijk) in de vingers. 
O ja, en ga na je studie eerst lekker op 
reis, met een gezin en een baan komt het 
er niet meer van!”

MAAKT HET UIT WELKE OPLEIDING/
ERVARING EEN REDACTIELID VOLGT/
HEEFT?
“De opleiding maakt niets uit, al studeer 
je geschiedenis. Als je een goed verhaal 
kan schrijven en dingen goed onder 
woorden kan brengen ben je welkom. 
Er is geen opleiding tot reisjournalist, 
maar er zijn wel online cursussen. Het is 
gewoon een kwestie van veel doen. We 
doen vooral een beroep op fotografen en 
journalisten die al hebben bewezen lang-
durig goede stukken te kunnen leveren. 
Hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker 
het je afgaat!”

“KLEINE IDEEËN KUNNEN LEIDEN 
TOT DE MOOISTE VERHALEN.”

Foto: Jasper Doest, Zimbabwe



GERECHTEN UIT 
DE ÉCHTE WERELD

We kennen allemaal wel de doe-het-zelf wereldgerechten waar je welgeteld een beetje water, een zakje groen-
te en wat voorgesneden vlees aan toe moet voegen. Als student zijnde is dit lekker makkelijk en snel gepiept. 
Maar stel nu dat dat je echt in Marokko, Mexico of India belandt, dan kun je nog wel eens voor een verrassing 
komen te staan. Maïstortilla’s zijn opeens écht van mais en in Marokkaanse couscous zit helemaal geen ge-
hakt?! Op dit moment komt de ware aard van de doe-het-zelf pakketjes omhoog. Ben je benieuwd wat er echt 
in de zakjes zit, of beter, wat er in zou moeten zitten? Lees dan snel verder. 

TEKST SANNE DEMIR & ELZE ROES
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

Een lekker makkelijk, snel te bereiden ge-
recht uit een ander cultuurtje: couscous. 
Tenminste, als je het op de Nederlandse 
manier aanpakt dan. Natuurlijk zijn er 
overeenkomsten met de Marokkaanse 
versie, zo kun je in ieder geval weinig 
fout doen aan de basis, zolang je weet 
wat couscous is … maar de verschillen 
zijn toch wel overweldigend. 

Niet alleen zitten er in échte Marokkaan-
se couscous heel andere ingrediënten, 
ook zijn het er vaak veel meer! Hoe 
ingewikkeld het recept is, ligt echter aan 
het soort gerecht dat je maakt. De kant 
en klare pakjes kiezen altijd voor de zoete 
versie van Marokkaanse couscous, maar 
het gerecht wordt op veel meer ver-

schillende wijzen bereid. Wat wel altijd 
terugkomt is een flinke portie groente. 
Nu moet je bij het doe-het-zelf kant en 
klare pakje al winterpeen, ui én courgette 
toevoegen, maar daar kom je in Marokko 
niet mee weg. Om dat te laten zien heb-
ben we gekozen om niet de standaard 
zoete, maar de traditionele groentecous-
cous te laten zien. Met zoals je ziet iets 
meer ingrediënten…

Een ander groot verschil is de vleessoort 
die in het gerecht verwerkt wordt. Wat in 
de doe-het-zelf pakketjes vaak kip of zelfs 
gehakt is (wat in een Islamitisch land als 
Marokko echt not done is), blijkt eigenlijk 
rund of lamsvlees te moeten zijn. Daar-
naast duurt het veel langer om het vlees 

MAROKKAANSE COUSCOUS
1 kg. rund- of lamsvlees 

3 wortelen
3 courgettes 
2 tomaten 

3 koolraapjes 
500 gr. pompoen 
250 gr. tuinbonen 

½ witte kool 
200 gr. kikkererwten 

4 el. fijngehakte peterselie 
4 el. fijngehakte koriander 

1 kg. couscous 
4 fijngehakte uien 

2 l. water 
3 tl. gemberpoeder 

voor te bereiden en (zelf!) te marineren.
Dan zijn er nog de kruiden. Bij dit 
gerecht kun je het zakje kruidenmix wel 
vergeten. Verse kruiden worden geplukt, 
fijngehakt en gecombineerd met krui-
denpoeders, zoals gemberpoeder en 
saffraanpoeder. O ja, en saffraan komt in 
het gerecht zelfs twee keer voor. Zowel 
als poeder als de verse variant. Wij 
vragen ons af of de gemiddelde student 
überhaupt weet wat saffraan is – en 
waar je het kunt kopen. Zou jij dit recept 
aandurven?

3 tl. saffraanpoeder 
5 tl. zout 

2 tl. peper 
3 draadjes saffraan 

2 el. olijfolie 
1 el. smen (geklaarde boter) 

zonnebloemolie
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INDIASE KIP    
TANDOORI
5 el. paprikapoeder
2 el. korianderzaad

2 el. komijnzaad
1 el. gember

2 tl. bruine basterdsuiker
1 tl. kaneel

½ tl. chilipoeder
½ tl. kurkuma
Snufje zout

300 gr. kipfilet
150 gr. yoghurt

½ citroen
Teentje knoflook 

Kip tandoori is ook weer zo’n typisch stu-
dentenmaaltje dat met een doe-het-zelf 
pakketje binnen tien minuutjes op tafel 
kan staan. Er hoeft vaak alleen een bakje 
kip, wat water en een bekertje crème 
fraîche in de pan gegooid te worden en 
klaar is kees. Over de kruiden hoeven 
we niet na te denken, waardoor we geen 
idee hebben wat er allemaal in zit. Kip 
tandoori lijkt in Nederland misschien het 
makkelijkste gerecht van de wereld, maar 
volgens het originele recept is dit zeker 
niet zo. 

Kip tandoori is een traditioneel Indiaas 
kipgerecht dat met veel soorten krui-
den wordt bereid. Het kent deze naam, 
omdat het van oorsprong in de ‘tandoor’ 
wordt gemaakt, een Indiase klei-oven. 
Hier komt dan ook het eerste verschil 
al kijken. Bij de wereldgerechten in de 
supermarkt komt geen oven te pas en 
wordt het gerecht in de pan bereid. Ech-
ter, bij het maken van échte kip tandoori, 
is het gebruik van een oven noodza-
kelijk. Intussen kun je het wel voelen 
aankomen: in plaats van een standaard 

kruidenzakje worden exotische kruiden 
zoals korianderzaad en kurkuma gebruikt, 
aparte kruiden die waarschijnlijk niet in 
ieder keukenkastje staan. De kip wordt 
goed met alle kruiden gemarineerd en 
moet zelfs een hele nacht intrekken voor 
hij optimaal op smaak is. Pas na deze 
nacht is het roomgedeelte aan de beurt 
en wordt de yoghurt toegevoegd. In 
de oven op 180 graden moet het 30-35 
minuten garen.. 

Tortilla’s worden in Mexico niet alleen 
gebruikt voor taco’s, burrito’s of en-
chilada’s. Zo bestaat er ook tlayuda en 
pupusa. De Mexicanen eten het de hele 
dag door, bijvoorbeeld als ontbijtburrito 
‘s ochtends, ’s middags als broodver-
vanger en als basis voor het avondeten. 
De Mexicanen kunnen er van alles mee 
en eten het zelfs in taartvorm. De tortilla 
is zo populair in Mexico, doordat vers 
en lekker brood schaars is. Wat echte 
tortilla´s anders maakt, is dat tortilla’s in 
Mexico veel meer smaak hebben, door-

dat ze met de hand van echt maïsmeel 
gemaakt worden. Het verschil met de 
Nederlandse doe-het-zelfpakketjes is dan 
ook erg groot; hier eten we vaak de meer 
Amerikaanse versie, ook wel eten uit de 
Tex-Mex keuken genoemd.

Als voorbeeld nemen we de Mexicaanse 
enchilada. De enchilada is een opgerol-
de gevulde tortilla, vaak met gehakt of 
kip en een flinke lading kaas. Waar we 
het vlees zelf vaak op smaak brengen 
met een kant en klaar zakje seasoning-

MEXICAANSE 
TORTILLA

6 groene chilipepers
¼ tl. zout

1/8 tl. cayennepeper
½ ui

1 bakje zure room
28 gr. olie

375 ml. melk
125 gr. gekookte kip
115 gr. cheddarkaas 

1 lente-uitje
3 el. bloem

375 gr. geraspte harde kaas

mix en wat paprika, doen Mexianen dit 
wat anders. Zij gooien er zelf zout in, 
in combinatie met groene chilipepers, 
cayennepeper en vele andere pepers. 
Om het scherpe gerecht verder op smaak 
te maken, worden vaak lente-uitjes 
toegevoegd. Ook het zakje geraspte kaas 
uit de supermarkt van € 1,50 dat in ons 
vernederlandst gerecht wordt gebruikt, 
komt daar niet voor. Bij echte enchilada’s 
worden namelijk vaak meerdere soorten 
kaas gebruikt, want met weinig kaas is 
het geen echte enchilada.

ARTIKEL
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Mycelium Inside
BATAVIERENRACE

TEKST TIM VAN DER KALLEN
BEELD DIAN MASTENBROEK
’s Werelds grootste estafetteloop werd 
ook dit jaar door de meest sportieve My-
celiumleden meegelopen. De Batavieren-
race van meer dan 175 kilometer begon 
ook dit jaar ‘thuis’: de startlijn lag voor 
het sportcentrum van de Radboud Uni-
versiteit. Daarna was het voor de renners 
taak om enkel het noorden te volgen, 
om uit te komen op de campus van de 
Universiteit van Twente. Voor de loop die 
verdeeld is in een nacht-, ochtend- en 
middagblok werd om twaalf uur ’s nachts 
het startschot gegeven door Johan Vlem-
mix (ja, die van Te Land, Ter Zee en in de 
Lucht). 

Precies 16 uur, 49 minuten en 58 secon-
den later kwam de laatste Myceliumver-
tegenwoordiger over de finish. Hiermee 
eindigde Team Mycelium op de 259e 
plaats. Een knappe prestatie, zeker nadat 
er door blessures etappes herverdeeld 

moesten worden. Elke topprestatie moet 
natuurlijk worden beloond, dus was het 
tijd voor een feestje: naast de grootste 
estafetteloop ter wereld, wordt het eve-
nement ook nog eens afgesloten met het 
grootste studentenfeest van de Benelux 

waar zo’n 14.000 studenten op afkomen. 
Nu zijn Myceliumleden natuurlijk van 
alle markten thuis, dus ook feesten wordt 
beoefend alsof het topsport is.

BORRELS EN FEESTEN

Naast een geslaagde Batavierenrace, 
legendarische studiereis en een smaak-
volle diner rouler, waren er de afgelopen 
maanden ook genoeg feestjes en borrels. 
Zo werd het begin van de zomerperiode 
goed ingeluid door de Vamos a la Pla-
ya-borrel en PjaMyPo. En op het moment 
van schrijven staan Myceliumleden al-
weer in de startblokken: ditmaal voor de 
Diesweek.

De week voor de studiereis was er tra-
ditiegetrouw een uitzwaaiborrel voor 
zowel de thuisblijvers als de reizigers. De 
Vamos a la Playa-borrel was drukbezocht. 
Om alvast in Spaanse sferen te komen 
werd het Bascafé gehuld in tropische 
vlaggetjes en vlogen de bloemenkransen 
je om de oren. Een heuse Sangria-actie 
maakte de borrel af!

Het reizende feestgedruis was ook weer 
op tijd terug uit Valencia om weer met 
de voetjes van de vloer te kunnen op de 
Pja-MyPo-editie van BaMyPo. De El Som-
brero was goed gevuld. Overigens met 

TEKST TIM VAN DER KALLEN
BEELD DIAN MASTENBROEK

maar een enkeling ook écht in pyjama. 
Zo’n pyjamafeestje is toch eigenlijk zo’n 
gek idee nog niet. In je pyjama de stad 
ingaan heeft een heel groot voordeel, je 
rolt namelijk zo je bed weer in.
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Mycelium Inside
STUDIEREIS: VALENCIA

TEKST MANS PERE & NIEL VERSTEGEN
BEELD DIAN MASTENBROEK

Deze gigantische stad vol prachtige klas-
sieke gebouwen, sinaasappelbomen en 
een heerlijk zonnetje was voor een week 
het decor van een legendarische studie-
reis. Een studiereis die direct bij aan-
komst al in de hoogste versnelling stond: 
na een hapje en een drankje werden 
tijdens de eerste nacht talloze Spaanse 
kroegen onveilig gemaakt door de wilde 
Nijmegenaren.

Logisch dat de eerste ochtend in Valen-
cia er een stuk rustiger aan toe ging: 
deze werd gebruikt om wat cultuur op 
te snuiven in het stierenvechtmuseum. 
Van karakteristieke kledij tot hoogstaan-
de stierimitaties door medewerkers … 
de Mycelium-matadors kwamen moei-
teloos de middag door. Ook ’s avonds 
hoefde niemand zich stierlijk te vervelen. 
Er stond een volle kroegentocht op het 
programma die tot in de late uurtjes 
doorging. 
 
Op zondag kon de stad verder verkend 
worden tijdens het stadsspel, waarna 
vrijwel iedereen zich snel een weg naar 
het strand maakte. Diezelfde avond reis-
de het overgrote deel bijtijds richting het 
stadion van Valencia C.F. voor een pot 
voetbal met een fel zonnetje en nóg felle-
re supporters. 
 
Gebruikelijk tijdens de studiereis, is het 
bezoeken van de lokale universiteit. De 

Terwijl de laatste mensen de Mo-
lenstraat verlieten en de allerlaatste 
vakjes bij de FEBO leeg werden 
getrokken, rinkelden op verscheide-
ne plekken in Nijmegen de Myceli-
umwekkers. Met slaap in de ogen 
verzamelde iedereen zich in de vroe-
ge uurtjes bij de Wedren voor een 
nieuwe editie van de altijd epische 
studiereis. Ditmaal in Valencia, onder 
leiding van de commissie en ‘ons 
Maris’.

Universiteit van Valencia is een van de 
grootste uni’s van Spanje. Dankzij de 
omvang herbergen de gebouwen veel 
afdelingen met hoogwaardige media-
technieken; zo is er een eigen televisie-
studio, een radioprogramma en herbergt 
de universiteit ook een prachtige Kathi… 
uhm, cameraruimte. 
 
Diezelfde middag werd aansluitend het 
grootste aquariumcomplex van Europa, 
L’Oceanografic, bezocht. Een (letterlijk) 
natte droom voor iedere waterdierlief-
hebber, waarbij uiteraard ook de nodige 
spetterende woordgrapjes over ‘zeekom-
kommernicatie’ en ‘kwalitatieve analyse’ 
niet ontbraken. 
 
De dinsdag opende met een interessant 
bezoek aan een groot marketingbedrijf 
genaamd We Are Marketing, waarna 
iedereen weer genoeg tijd had om het 
strand, de vele parken of de binnenstad 
een bezoekje te brengen. Op eigen hout-
je, of gemoedelijk gezamenlijk, gaf ook 
iedereen deze avond een eigen invulling 
 
De een-na-laatste dag stond vol met een 
bezoek aan het gigantische congreszalen-
centrum van communicatiebureau TO-
DAmedia en het stadion van Valencia C.F. 
voor twee spraakmakende rondleidin-
gen. Deze dag werd waardig afgesloten 
met een gezamenlijke salsa-stapavond in 
Oranje-stijl. 
 
Op donderdag werden de koffers gepakt. 
Met mooie herinneringen, liefde voor 
elkaar en liefde voor Valencia, verliet My-
celium de Spaanse prachtstad. Op naar 
huis, en op naar de volgende editie.

MYCELIUM
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Mycelium Outside
SYDNEY: MIJN ERVARING TOT NU TOE

TEKST DIAN MASTENBROEK
BEELD DIAN MASTENBROEK
Wauw, Australië, wat een land! Momen-
teel verblijf ik midden in het centrum van 
Sydney en studeer ik aan de University 
of Sydney. De universiteit heeft veel 
oude gebouwen waardoor het een look-
a-like is van Zweinstein. Een nadeel aan 
deze oude gebouwen is het gebrek aan 
een airco. Dus wanneer het buiten 30 
graden is, kook je levend. Maar tegelijk is 
deze temperatuur ook het grootste voor-
deel van dit land!

Vanaf mijn aankomst werd ik begroet 
met temperaturen boven de 30 graden. 
Ontzettend fijn voor alle buitenactivitei-
ten die ik heb gedaan, zoals het bezoeken 
van een surfkamp tijdens de introduc-
tieweek. Ik kan ondertussen stellen dat 
ik bijna een surfpro ben! De tweede 
reeds activiteiten vonden plaats tijdens 
Spring Break. We vertrokken naar Cairns 
voor een avontuur-geïnspireerde reis. 
Alles waar ik altijd van droomde om te 
doen in Australië was volgepropt in één 
enkele reis: White Water Raften op Tully 
River, Sea Kayaken en snorkelen rondom 
Fitzroy Island, snorkelen en zeilen op het 
Great Barrier Reef, een luchtballontocht 

over Mareeba, het Australische regen-
woud trotseren en natuurlijk het (letterlij-
ke) toppunt: Skydiven! 

Een gouden tip voor iedereen die in Aus-
tralië wilt studeren: spaar zoveel mogelijk 
geld! Dit is een regel waar ik mezelf beter 
aan had moeten houden... Het geld vliegt 
hier de deur uit! Waar gaat het meeste 
geld aan uit? Alcohol. Met pijn in mijn 
hart leg je hier welgeteld 80 dollar neer 
voor een fles Sambuca. Gelukkig bestaat 
hier het fenomeen Goon: 4 liter wijn in 
een doos voor slechts 12 dollar. Deze 
wijn staat steevast in mijn koelkast voor 
bijvoorbeeld onze gezamenlijke pre-ga-
metijd om 7 uur. Inderdaad, om 7 uur ‘s 
avonds beginnen we al met indrinken. 
Alles gaat hier namelijk al om 3 uur ‘s 
nachts dicht. Dat is al vervelend, maar 
het ergste is dat je hier na middernacht 
geen shotjes meer mag bestellen! Toch 
zit er een voordeel aan het feit dat men-
sen zo vroeg beginnen met drinken. 
Wanneer je namelijk rond een uur of 9 
nuchter over straat loopt, zie je de raarste 
taferelen. Iedereen is namelijk dronken. 
Kortom, Australië is geweldig om te zien.

MYCELIUM
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Wij zijn de Opleidingscommissie Commu-
nicatiewetenschap, in het kort ook wel de 
OLC CW genoemd. Wij zijn de stem van de 
studenten binnen de opleiding Commu-
nicatiewetenschap, die verbeteringen in 
het onderwijs kunnen bewerkstelligen. 
In dit stuk lees je de nieuwste updates 
over waar wij ons mee bezig houden.

Mocht je nog vragen, opmerkingen of 
klachten hebben dan horen wij die graag. 
Heb je bijvoorbeeld een opmerking over je 
Bachelorthesis, Leerproject of een ander 
vak, dan kun je altijd bij ons terecht. We 
gaan er graag mee aan de slag.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF 
KLACHTEN

KANDIDATEN OLC 2016-2017

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

@OLC_CW

FACEBOOK.COM/OPLEIDINGSCOMMISSIECW

We willen nogmaals het belang van intranet 
benadrukken. Afgelopen periode hebben we 
de cursusevaluaties van periode 2 besproken 
en de samenvattingen hiervan zijn te vinden 
op intranet www.radboudnet.nl/studentencw. 
Verder staat er ook andere nuttige informatie 
over je propedeuse, je bachelor of bijvoor-
beeld de studieadviseur. Ook vind je hier de 
wijzingen m.b.t. het onderwijsprogramma 
2016-2017.

INTRANET

In april hebben we als opleidingscommissie 
weer advies uitgebracht over de OER (het 
onderwijsexamenreglement). In de OER 
staan allerlei belangrijke afspraken en regels 
omtrent Communicatiewetenschap. Hierin 
is onder andere vastgelegd dat het Bindend 
StudieAdvies voor Communicatiewetenschap 
42 EC blijft.

OER

Eind augustus loopt ons OLC-jaar ten einde 
en in september zal er een nieuwe OLC 
klaar staan om te beginnen! Dit jaar zijn er 
voor de OLC van Communicatiewetenschap 
geen verkiezingen gehouden, omdat er zich 
precies genoeg studenten kandidaat gesteld 
hebben. Volgend jaar zullen Myrthe van 
Alphen, Tess de Bruin, Wouter Holtland, Joël 
Hendrix, Iris Tollenaar en Laura Schaap de 
studenten van Communicatiewetenschap 
vertegenwoordigen. We wensen hen alvast 
veel succes!

OLC
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AUSTRALIË

CW AROUND THE GLOBE

DIAN MASTENBROEK
SYDNEY, AUSTRALIË

YIFEN BENSMANN
SYDNEY, AUSTRALIË

LINDY BOS
SYDNEY, AUSTRALIË

DANA MEEVIS
SYDNEY, AUSTRALIË

“EEN VISUELE REPRESENTATIE VAN EEN AANTAL COMMUNICATIEWETEN-
SCHAPPERS DIE DE REST VAN DE WERELD ONVEILIG MAKEN!”
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO
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EUROPA

NOORD AMERIKA

DANIEL RAMIREZ GARRIDO | SUZANNE VAN VLIET
SEVILLA & GRANADA, SPANJE

RUTGER SCHOLS
PORTO, PORTUGAL

MARLOES CATTEL | MYRTE RIETHORST | KELLY VAN DER HEIJDEN
BUDAPEST, HONGARIJE

MAAIKE HORST
LJUBLJANA, SLOVENIË

MASCHA BARELDS
MORGANTOWN, WEST VIRGINIA, USA

KIMBERLEY VAN NULAND
CLAREMONT, CALIFORNIA, USA

ARTIKEL
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 FREEMDE   
   Over de hele wereld wordt er gecommuniceerd. De variatie van communicatie 

in verschillende culturen is ongekend. Wij Nederlanders schelden met ziektes, 
kijken de spreekwoordelijke kat uit de boom en steken onze duim op als we iets 
top vinden. In andere landen gaan deze (voor ons vanzelfsprekende) dingen er 
heel anders aan toe. Wij zochten daarom een paar opmerkelijke communicatie-
feitjes op die in verschillende landen niet (meer dan) normaal zijn. 

TEKST PUCK VAN OVERVEST & NINA BOSSELAAR

BEELD DIAN MASTENBROEK

Men hoeft niet ver buiten Nederland te reizen, willen er al vage 
gesprekken ontstaan tussen twee mensen. Zelfs in gesprekken 
met onze gezellige buren uit België en Duitsland komen er nog 
wel eens Babylonische spraakverwarringen voor. Dit houdt in 
dat men het ene zegt, maar de ander het niet begrijpt zoals het 
wordt bedoeld. Zo denken wij bij ‘tas’ aan een zak waar iets in 
kan worden gedaan, terwijl Belgen dit verstaan als een kopje 
waar je uit kan drinken. En als je een Duitser vraagt of je ergens 
kunt ‘bellen’, zal hij je vierkant uitlachen en naar je huisdier vra-
gen. In ‘Braadworsttaal’ betekent dit namelijk blaffen. 

Iets verder buiten de deur worden de verwarringen nog groter. 
In Zuid-Afrika betekent ‘aardig’ namelijk ‘misselijk’ of ‘naar’, en 
een ‘geitje’ is daar een hagedis. Daarnaast kunnen vrouwen daar 
gerust een winkel binnenlopen om een ‘romp’ te passen, want in 
het zuiden van dit continent bedoelen ze hier een rok mee. En als 
je het niet eens bent met een vervelende verkoper, word je niet 
boos maar ‘vies’.

Hetzelfde geldt voor onze oude kolonie Suriname. Als je hier iets 
vervelends tegen iemand zegt, kunnen ze terugschelden met 
‘m’n mars!’, waarmee ze niet de populaire chocoladesnack be-
doelen, maar hun achterste. Ook als een Surinamer ‘boort’, is hij 
niet thuis aan het klussen, maar zit ‘ie juist in z’n auto en neemt 
‘ie voorrang. En als hij zegt dat ‘ie in een ‘flat’ woont, krijg je al 
helemaal geen juiste hoogte: daar betekent dat juist een woning 
met alleen een begane grond. 

Terwijl we communiceren met woorden, gaat een groot deel van de communicatie via gebaren. Er zijn echter een paar gebaren 
die wij in Nederland gebruiken, die je op vakantie maar beter voor je kunt houden. Als het eten lekker smaakt, willen wij wel 
eens met onze hand naar ons oor zwaaien. Dit is een gebaar dat echt alleen in Nederland begrepen wordt. Een ander gebaar 
waar je mee moet oppassen is een opgestoken duim. In de meeste landen wordt dit gewoon begrepen, maar in Iran is een duim 
het zelfde als wat voor ons de middelvinger is. Niet zo handig dus. Een ander voorbeeld is een rondje maken met duim en wijs-
vinger, wat voor ons voor ‘oké!’ staat. In Japan vraag je op deze manier de rekening, in Arabische landen staat het voor het boze 
oog en in Zuid-Amerika is dit gebaar obsceen. Dus ben je in het buitenland? Probeer dan toch maar te communiceren met enkel 
woorden!

BABYLONISCH BABBELEN

NEDERLANDSE GEBAREN DIE JE MAAR BETER THUIS KUNT LATEN
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  FEITJES   
   

Een zwakke plek raken, dat is wat men wil als men iemand 
uitscheldt. Opmerkelijk is dat deze zwakke plekken per cultuur 
verschillen. Dat is de reden waarom in verschillende culturen 
men op andere manieren scheldt. En terwijl schelden met geni-
taliën en woorden over domheid bijna in elke taal voorkomt, zijn 
Nederlanders een van de weinigen die met ziektes schelden. Ook 
schelden richting de familie-eer en geaardheid is in veel landen 
‘populair’. Zo misbruikt iedere Spanjaard de uitspraak puta mad-
re, dat ingaat op de ‘ontvankelijkheid van je moeder’ en hekelt 
iedere Italiaanse machoman woorden die ingaan op zijn manne-
lijkheid. Het blijkt dat je de sterkste indruk achterlaat, wanneer 
je kernwaarden uit een cultuur gebruikt. 

Niet alleen scheldwoorden, maar ook spreekwoorden verschillen per taal. Waar bij ons ‘een appel die niet ver van de boom valt’ 
een volkomen logische uitspraak is, kan een buitenlander hier waarschijnlijk geen touw aan vastknopen. Maar als vervol-
gens een Spanjaard ons vertelt ‘een batterij te plaatsen’, snappen wij natuurlijk ook niet dat we ons als de wiedeweerga moeten 
klaarmaken. En wanneer een Engelsman iets onbegrijpelijks vindt, zegt hij maar al te graag ‘It’s all Greek to me’. Dat is dus totaal 
Chinees voor ons...

Rijd je met de auto door Canada, dan kan het zijn dat je bij 
sommige kruispunten raar opkijkt. Wij zijn overal rechtopstaan-
de stoplichten gewend, maar daar zou je ook stoplichten op 
z’n kant kunnen treffen. De lichten zijn desalniettemin ook van 
links naar rechts rood, oranje en groen, maar even wennen is 
het wel. Voor kleurenblinden voor wie dit fenomeen nieuw is, 
kan het ook lastig zijn. Want ja, hoe weet je nou welk licht welke 
kleur is als het stoplicht horizontaal ligt? Québec heeft hier een 
oplossing voor bedacht. Zij hebben vormpjes in elk stoplicht 
gemonteerd, zodat iedereen weet wanneer de rem ingedrukt 
moet worden.

In de zakenwereld hebben verschillende culturen ook hun eigen vormen van 
beleefdheid, maar soms wordt dit totaal anders opgevat. De Japanse cultuur is 
collectivistisch ingesteld en een glimlach is daar niet een teken van persoonlijke 
vreugde, maar de wil om aan de verwachtingen van zijn of haar gezelschap te 
voldoen. Dit komt voort uit beleefdheid en onzekerheid. Een Japanner die kritiek 
krijgt van zijn overste zal daarom vaak blijven glimlachen. Pas als hij de kamer 
heeft verlaten, zullen de eerste tekenen van boosheid worden vertoond. Ook 
vergaderen met een Griek of Indiër kan lastig worden. In deze landen knikken de 
mensen ‘ja’ als ze ‘nee’ bedoelen, en andersom.

Fysieke afstand kan ook een ding worden in een ruimte met mensen uit bijvoor-
beeld Zuid-Amerika of Afrika. Een inwoner uit een van deze werelddelen zou er 
geen moeite mee hebben om pal naast jou te gaan zitten in de bus, terwijl deze 
voor de rest helemaal leeg is. Wij als nuchtere Nederlanders zouden dit in eerste 
instantie toch ongemakkelijk vinden, terwijl voor hun dit heel normaal is. Ook 
raken ze in andere landen elkaar doorgaans meer aan dan dat wij koele kikkers 
doen. De Scandinaviërs spannen echter de kroon met het behouden van een 
grote lichaamsafstand.

SPEEKWOORDEN OVER DE GRENS

OP Z’N CANADESE KANTSCHELDEN VAN HIER TOT AAN AFGHANISTAN

STRAK IN ‘T PAK EN ONGEMAK

ARTIKEL
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“IK GA OP REIS 
EN IK NEEM MEE”

Ooit een reis geboekt zonder dat je weet waar je naartoe gaat? Nee? Nou, 
dat kán dus wel. Reisbureau srprs.me (zeg: ‘Surprise me!’) bestaat pas 
sinds 2014 maar heeft al duizenden reizigers zonder hun bestemming ‘in 
mind’ een koffer laten inpakken. Met name onder studenten in de Randstad 
heeft srprs.me zich als bekende reisorganisatie op de kaart gezet. Freem 
houdt wel van een avontuurtje en ging op bezoek bij de avontuurlijke 
reis-startup in Amsterdam.

Op een donderdagmiddag in april mochten we 
langskomen voor een bezoek en een kijkje achter de 
schermen. Vanaf het centrum van Nijmegen lijkt de 
weg naar Amsterdam-West op zichzelf al een hele 
wereldreis. Na anderhalf uur reizen op bestemming 
te zijn aangekomen, staan we voor een groot be-
drijfspand met, op het eerste gezicht, een advoca-
tenkantoor op de afgesproken verdieping. Gelukkig 
staat op een met tape opgehangen briefje ‘srprs.me’ 
geschreven met een zwarte pijl naar rechts. We kun-
nen door de glazen deuren het hippe kantoor al zien 
dat totaal contrasteert met de niet-zo-hippe buurt 
waar srprs.me zich gevestigd heeft.

Maureen, voorheen student Bedrijfskunde in Gro-
ningen, ontvangt ons hartelijk en neemt ons via de 
grote werkvloer mee naar een vergaderzaaltje, waar 
de muren volhangen met allerlei post-its en A4’tjes 
met schetsen voor toekomstige - en dus nog gehei-
me - plannen. We laten ons vertellen dat het kantoor 
op de achtste verdieping pas laatst is opgeleverd, 
en dat alles dus nog niet helemaal goed staat. Het 
nieuwe kantoor heeft eigenlijk alles wat een start-
up zich kan wensen: een open werkvloer, een paar 
vergaderruimtes, een klein keukentje en veel, veel 
felgekleurde inspirerende teksten op de muur. 

Wanneer we Maureen vragen hoe srprs.me is opge-
richt krijgen we een verhaal te horen dat net zo goed 
had kunnen beginnen met “Er was eens…”. In dit ge-
val: er was eens een jongen, Stefan, die zich tijdens 
een werktrip besefte nog niks gepland te hebben 
staan voor het aansluitende weekend. Stefan vroeg 
zijn collega een reis voor hem te boeken, zonder Ste-
fan te vertellen wat de bestemming was. Dit beviel 
zo goed, het onbezonnen gevoel, het niets uitgestip-
peld hebben, dat Stefan besloot met zijn collega’s 
het idee verder uit te werken onder de naam srprs.
me. Met zijn drieën begonnen ze op een zolderka-
mertje aan het Leidseplein. Het eerste jaar stuurden 
ze 700 mensen op reis en de rest blijkt geschiedenis. 
Anno 2016 vertoeft het team van dertig man in een 
ruim kantoor en verwachten ze dit jaar 40.000 men-
sen op reis te kunnen sturen.

Binnen twee jaar tijd uitgroeien van een ‘zolderka-
mertje’ naar een bedrijf met ruim dertig jonge werk-
nemers en duizenden tevreden reizigers. Knap. Als 
communicatiewetenschappers in spe waren we na-
tuurlijk maar al te benieuwd hoe srprs.me zich zo op 
de kaart heeft weten te zetten. Om succesvol te zijn 
op deze reismarkt met een ongelooflijke concurren-

tie, moet je van goede huizen komen. Naast het pro-
duct van het bedrijf zelf, is de externe communicatie 
dan net zo belangrijk. Maureen vertelt ons dat ze het 
in het begin echt moesten hebben van mond-tot-
mond reclame. Een reis boeken via srprs.me zorgt 
voor een gespreksonderwerp, en een verrassingsreis 
naar Boedapest blijkt interessanter om over te vertel-
len en te horen dan een gepland retourtje Hongarije. 

Tegenwoordig werkt het jonge bedrijf samen met 
een PR-bureau, dat onder andere samenwerkingen 
regelt met online influencers. Ook zijn ze naast alle 
online advertising begonnen met offline advertising. 
In de afgelopen twee jaar heeft srprs.me voorname-
lijk naamsbekendheid gekregen in de Randstad en 
hier willen ze verandering in brengen. Door middel 
van offline advertenties, denk aan posters, proberen 
ze nu ook de rest van Nederland te bereiken.

Dus wat doet srprs.me nu precies? Stel, je wilt een 
weekendje weg, maar je weet niet precies waar 
naartoe en eigenlijk maakt dat ook niet uit. Of je hebt 
gewoon helemaal geen zin om je reis uit te zoeken. 
Dan is het heel makkelijk om bij srprs.me een soort 
reis te kiezen, de duur aan te geven en een datum 
te prikken. Zij zorgen dan voor de rest. In de perio-
de tot je vertrek krijg je regelmatig mailtjes met in-
formatie over de eventuele voorbereidingen die je 
moet treffen. Meestal komt dat alleen maar neer op 
het voorspelde weerbericht van je (op dat moment 
nog) onbekende bestemming én de tijd waarop je 
op Schiphol moet zijn. Met een eerder toegestuurde 
code kun je als je op het vliegveld staat je bestem-
ming online te weten komen. En binnen een paar 
uur, sta je daar ook daadwerkelijk.

Het hippe srprs.me heeft 9 thema’s prominent op 
de website staan. Deze thema’s geven aan wat voor 
soort reis je boekt. Dit varieert van een goedkope 
broke reis voor ons arme studenten tot een heuse 
honeymoon. Bij de meeste reizen kan je een half 
jaar van tevoren al boeken, gewoon door een datum 
van de kalender te kiezen. De reis achter deze data 
staat al vast maar dat betekent niet dat het srprs.me 
team hier geen omkijken meer naar heeft. Dagelijks 
checken ze of er prijsstijgingen zijn geweest binnen 
de gekozen vluchten. Mocht een al geboekt reisje 
opeens in prijs verdubbeld zijn, dan boekt het team 
dit vanzelfsprekend om. De reiziger zal het toch niet 
merken. De groepsreizen en de honeymoon reizen 
worden op maat gemaakt voor de boeker.

TEKST LIESE VAN HEUMEN & TIM VAN DER KALLEN
BEELD SAMANTHA HERBST

REPORTAGE

17



INTERVIEW MET 
SRPRS.ME

IS HET MOEILIJK OM MENSEN IETS TE 
VERKOPEN WAARVAN ZE EIGENLIJK NIET 
WETEN WAT ZE KRIJGEN?

“Nee eigenlijk niet. We merken dat men-
sen het zien als een ervaring; niet weten 
‘wat het gaat worden’. Reizigers praten er 
met anderen over en er wordt ook veel 
meegeleefd door de omgeving naar de 
reis toe. Dit maakt anderen ook nieuwsgie-
rig. Daarnaast is het ideaal dat er voor de 
reiziger weinig tot geen voorbereiding aan 
de reis vooraf gaat. Naast een verrassing 
verkoop je ook een volledig geregelde reis 
zonder zorgen.”

HOE ZORG JE ERVOOR DAT ER ALTIJD 
AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE KLAN-
TEN VOLDAAN WORDT?

“Het voordeel is natuurlijk dat reizigers 
weinig verwachtingen hebben omdat ze 
niet weten wat ze gaan doen. Ja, ze ver-
wachten een spannende ervaring. We 
hechten dan ook veel waarde aan goede 
recensies, want het motiveert anderen 
ook te gaan. Gelukkig lukt dit: we worden 
vrijwel altijd positief gerecenseerd. Soms 
krijgen we wel klachten hoor, wanneer er 
bijvoorbeeld op een Sunsation reis alleen 
maar regen is gevallen. Dat is vervelend, 
maar het weer is natuurlijk heel verander-
lijk...”

WELKE UITDAGINGEN IN DE COMMU-
NICATIE HEBBEN JULLIE WETEN TE TAC-
KELEN?

“Een van de moeilijke aspecten van de 
verrassingsreizen is de onbekendheid van 
het eindproduct vooraf. Enerzijds heeft het 

voordelen dat je op een ongebruikelijke 
manier reizen aan de man wil brengen, an-
derzijds legt het ook beperkingen op. Het 
vertrouwen in srprs.me moet hoog zijn 
voordat iemand zomaar een reis boekt. 
Door vooraf aan een reis persoonlijk, hel-
der en consistent te communiceren met je 
klanten zorg je voor veel voorpret en cre-
eer je de juiste verwachtingen.”

HOE WORDEN NIEUWE REISTHEMA’S EN 
BESTEMMINGEN BEDACHT?

“Dit komt uit input van medewerkers, 
maar ook uit die van reizigers. Mensen 
die bijvoorbeeld vliegangst hebben en 
zich afvragen of ze ook met de auto een 
srprs.me reis kunnen boeken hebben ons 
op het idee gebracht de Road Tripping reis 
te introduceren. Met Solo Together word 
je individueel in een groep ingedeeld 
waarmee je op reis gaat. Zo leer je nieuwe 
mensen kennen. Dit is ook een thema dat 
vanuit onze reizigers voorgesteld is.”

WAT IS DE AMBITIE VOOR DE TOEKOMST?

“Het plan is om internationaal te gaan, te 
beginnen met België en daarna het Ver-
enigd Koninkrijk. De ervaring die we daar 
opdoen, willen we dan gebruiken om van-
af 2018 in andere Europese landen actief 
te zijn. Werken in een ander land met an-
dere gewoontes is nu eenmaal iets wat je 
moet leren. We zijn op dit moment ontzet-
tend aan het groeien en er kan de komen-
de tijd veel veranderen. Het is daarom fijn 
dat het hele team er volledig achterstaat. 
De toekomst is voor ons ook een veras-
singsreis!”

Wij zijn benieuwd hoever  
srprs.me het de komende jaren 
nog gaat schoppen. Eén ding is 
in ieder geval zeker: na het be-
zoeken van srprs.me hadden 
we de terugreis van Amster-
dam terug naar Nijmegen toch 
liever vervangen door een kort 
ritje naar Schiphol, waar een 
vliegtuig met onbekende be-
stemming ons zou opwachten.

REPORTAGE
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THE
(C) WAY UP
Als student is het leven lekker overzichtelijk: al dan niet naar college gaan, stude-
ren, een beetje sporten, slapen en natuurlijk met vrienden wat drinken. Er komt 
echter een tijd dat je een prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling 
student af bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een uniek en 
inspirerend kijkje in het leven na Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog 
een beetje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven. 

Waar de toekomst na Communi-
catiewetenschap soms nog span-
nend lijkt voor studenten anno 
2016, nam Selma Markhorst (66) al 
helemaal een sprong in het diepe. 
Per toeval is ze bij Communica-
tiewetenschap terecht gekomen 
in 1981, het tweede jaar dat de 
opleiding bestond. In de jaren 
1981-1986 stond ze zo nu en dan 
in de kroeg met faculteitsoprichter 
Stappers, studeerde ze naast haar 
werk als kleuterleidster en vond ze 

dat er naast haar studie en deel-
tijdbaan ook nog wel tijd was voor 
een kind. Daar kunnen we nog wat 
van leren. Selma maakte deel uit 
van een hechte groep van onge-
veer dertig studenten en behoort 
tot de befaamde lichting die de 
Freem oprichtte. 

Selma wilde voorlichtster worden, 
maar besefte dat ze helemaal niet 
wist hoe een fatsoenlijke tekst er 
eigenlijk uit moest zien. Daarom is 
ze zich gaan specialiseren in tekst-
schrijven door het volgen van het 
gewilde vak Wetenschapsjournalis-
tiek. Tijdens dit vak kwam ze haar 
huidige bureaupartner tegen met 
wie ze na haar studie Markhorst en 
Smits, Tekstwerk in Nijmegen heeft 
opgericht. Deze bureaupartner is 
naast haar collega ook haar vrien-
din, iets wat werken altijd een stuk 
leuker maakt. Markhorst en Smits 
heeft zich gespecialiseerd in het 
leesbaar maken van beleidsteksten 
voor een grotere doelgroep en 
werkt in opdracht van de overheid 
en het onderwijs.

Markhorst en Smits loopt nog al-
tijd goed, maar het zwaartepunt is 
in de afgelopen jaren meer komen 
te liggen op lesgeven. Dat begon 
in 1994 bij de faculteit Manage-
mentwetenschappen van de RU. 
Tegenwoordig geeft Selma onder 
andere de cursus Effectief Schrij-
ven bij Wiskunde- en Natuurwe-

TEKST LIESE VAN HEUMEN 
BEELD FLORIAN DUCLOS

tenschappen. Selma vindt dit voor 
haarzelf ook heel leerzaam wat 
stimulerend werkt. Verder geeft ze 
cursussen bij onder andere de Fa-
culteit der Letteren en de master-
opleiding Docent Nederlands aan 
de HAN. In principe mag Selma al 
stoppen met werken, ze is namelijk 
pensioengerechtigd. Het werk en 
met name het lesgeven is echter 
zo leuk, dat ze er nog wel even 
mee doorgaat. Dit noemt ze ook 
gelijk als voordeel van eigen baas 
zijn: “je hoeft niet te stoppen als je 
65 bent, ik heb besloten alleen nog 
maar de leuke klussen te doen.”

Selma heeft nooit spijt gehad van 
haar keus om Communicatiewe-
tenschap te gaan studeren, on-
danks dat dit in het begin niet haar 
eerste keus was. Namens Freem 
vroegen we wat ze nou aan de 
studie Communicatiewetenschap 
gehad heeft. “Bij wetenschappelij-
ke studies hoef je niet daar terecht 
te komen waar ze je voor opleiden. 
Je leert vooral omgaan met inge-
wikkelde informatie.”, vindt Selma. 
Daarnaast wil ze huidige studenten 
Communicatiewetenschap nog het 
volgende advies meegeven: “Het 
gaat er om wat je naast je studie 
doet. Loop stages en doe ervaring 
op, dat is heel belangrijk. Alleen op 
die manier kom je erachter welke 
richting je op wil en kan gaan”. 

NAAM
Selma Markhorst

FUNCTIE 
tekstschrijver en mede-eigenaar Markhorst&Smits

AFGESTUDEERD IN
1986

“Het gaat er om wat je naast je studie doet. Loop 
stages, doe ervaring op, dat is heel belangrijk.”

C WAY UP
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ORANJE BOVEN
 ... BIJ ONS DAN

Koningsdag, 27 april. Alles en iedereen is oranje. De jeugd trekt 
naar allerlei steden om daar hun favoriete artiesten te zien optre-
den en de oudere generatie bezoekt de plaatselijke vrijmarkt. Ze 
sluiten de dag af onder het genot van een biertje. De man die - je 
zou het bijna vergeten - op deze dag jarig is, bezoekt ondertussen 
ergens in het land een plaats om daar de mensen beter te leren 
kennen. Maar het kan ook anders.

 TEKST PUCK VAN OVERVEST & TENG DERKS
 BEELD FLORIAN DUCLOS

Op de koningsdag in Thailand zal je niet 
veel oranje tegenkomen, want daar is 
geel de kleur van het koninklijk huis. De 
Thailanders vieren op de dag van de 
verjaardag van de koning twee feesten. 
Ten eerste vieren ze, je raadt het al, de 
verjaardag van de koning. Daarnaast 
vieren ze ook nog vaderdag. In Thailand 
wordt de koning namelijk gezien als de 
ceremoniële vader van het land. Men 
bezoekt niet alleen het koninklijke paleis, 
maar houdt ook religieuze ceremonies. 
Hele dorpen zijn versierd met portretten 
van de koning, er worden parades ge-
organiseerd en ’s avonds is er aandacht 
voor het vuurwerk dat wordt afgesto-
ken. Dit alles doen zij om hun vader, de 
koning, te eren. 

In Swaziland  is het voor iedereen 
duidelijk waar ze heen moeten als ze de 
verjaardag van hun koning willen vieren, 
namelijk het nationale voetbalstadion. Dit 
is dé plek waar op die dag de festivitei-
ten worden gehouden. De koning maakt 
zelf een flink budget vrij om zijn feest te 

vieren. Vaak spendeert hij miljoenen dol-
lars. Dit terwijl het land te maken heeft 
met veel problemen zoals hongersnood, 
werkloosheid en ziektes zoals HIV. De 
koning kiest zelf ieder jaar een regio van 
het land uit dat hij zal bezoeken, maar dit 
bezoekje is voor de meeste inwoners van 
die regio vaak geen pretje. Van de regio 
die de koning bezoekt, eist hij namelijk 
dat ze hun vee slachten om hem te eren. 
Aangezien er armoede heerst in tallo-
ze regio’s, kunnen velen dit nauwelijks 
opbrengen. Toch wordt het bevel vrijwel 
altijd opgevolgd, en geloof het of niet: 
het overgrote deel van de bevolking 
houdt van hun koning.

In Engeland is Trooping of the Colour een 
jaarlijks terugkerende ceremonie, dat 
gehouden wordt op de zaterdag voor of 
na 10 juni ter ere van Queen Elisabeth 
II. De bewakers van het paleis - die er 
altijd heerlijk belachelijk uit zien met hun 
hoge bontmutsen - paraderen (troopen) 
hier met een vaandel (colour) in de grote 
binnenplaats op Horse Guards Road te 

Londen. En niet alleen onze overzeese 
buren vieren de verjaardag van Elizabeth 
op Queen’s Day: ook de Engelssprekende 
Aussies down under hebben feest. Zij 
vieren dit weer op hun eigen manier, na-
melijk met gigantische vuurwerkshows 
waar geen einde aan komt. Verder houdt 
de feestdag voor hen een lekker dagje 
vrij met familie, vrienden of de Australian 
Footbal League in.

In de VS viert men Presidents Day, ook 
wel Washington’s Birthday genoemd. 
Het is een feestdag ter ere van alle 
presidenten (ja, zelfs die van Bush) en 
in het bijzonder de twee belangrijkste: 
George Washington en Abraham Lincoln. 
Deze dag is het meest voordelig voor 
vrouwelijke scholieren, aangezien de 
Amerikaanse scholen een hele week vrij 
krijgen voor dit festijn. Ook de Presi-
dent’s Day Sales begint op deze dag, dus 
menig vrouwmens bereidt zich voor om 
een paar uur ondergedoken te zitten in 
pashokjes.

ARTIKEL
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BIZARRE BUITENLANDSE 
BEELDBUISBOODSCHAPPEN

Het is zaterdagavond en je ploft na je werk lekker op de bank met een zak chips. Het eerste wat je doet is het 
aanzetten van de televisie om te kijken of er iets vermakelijks op de buis is. Wat blijkt: op elke zender is recla-
me. Al zappend moet je de komende vijf minuten zien door te komen, want opstaan na die lange werkdag zit 
er niet meer in. Gelukkig begint er na die vijf minuten dan toch een leuke serie en kun je eindelijk ontspannen 
in plaats van je irriteren. Dat reclamewereldje is eigenlijk maar een apart wereldje. Marketinglui harken bakken 
met geld binnen door ons te irriteren. Freem vroeg zich af of het er zo alleen in Nederland aan toegaat, of dat 

ze er over de grens andere regels op nahouden. 

TEKST  TIM VAN DER KALLEN & REIN VAN SCHIJNDEL
BEELD FLORIAN DUCLOS

Wat vinden we van reclame in Neder-
land? Het is geen nieuwtje dat we recla-
mes vaak maar irritant vinden. Reclames 
op de radio vinden we zelfs nog wat 
irritanter dan op de televisie. Het is niet 
voor niks dat we in Nederland elk jaar 
de Loden Leeuw uitdelen aan de slecht-
ste, irritantste reclame van het jaar. Toch 
wordt er ook weleens plezier beleefd aan 
commercials, met name op televisie.  In 
Nederland doen de nostalgische pinda-
kaas-, 

soep-, rookworst-, en ontbijtkoekrecla-
mes het goed en zijn ze vaak het onder-
werp van gesprek aan de koffietafel. Ook 
nieuwere reclames met originele humor 
doen het goed. Voor de beste reclame 

in het jaar is er daarom ook een prijs, 
namelijk de Gouden Loeki. Het ironische 
is dat de originaliteit in reclames soms 
zover wordt doorgevoerd, dat de kijker 
niet eens meer weet waar nu eigenlijk 
reclame voor wordt gemaakt. Blijkbaar 
houden we in Nederland van knullige, 
gezellige, grappige of nostalgische 
reclames. Dat is elders op de wereld 
toch wel degelijk anders. We bekijken de 
twee meest iconische reclamelanden ter 
wereld.

SUPERBOWL MADNESS
Als je aan reclame denkt dan denk je al 
snel aan de Verenigde Staten. Het land 
waar één van de bekendste toeristische 
attracties een plein vol met lichtgeven-

de reclameborden is. In de Verenigde 
Staten zijn reclames niet alleen veel 
meer aanwezig, ze maken ook een veel 
groter deel uit van de cultuur dan dat 
bij ons het geval is. Als je in Nederland 
even Comedy Central of MTV kijkt, is het 
je vast niet ontgaan dat er veel meer tijd 
voor reclameblokken is ingeruimd. Om 
het kwartier is er wel een kleine pauze. 
In Nederland gaan ze dan echter meteen 
door met de uitzending, maar in Amerika 
komt er weer een reclameblok.

In Amerika kijkt men al weken van tevo-
ren uit naar de Superbowl. Niet alleen 
voor de finale van de National Football 
League, maar ook voor de Pepsi Half-

“

IN DE VERENIGDE STATEN ZIJN RECLAMES NIET ALLEEN VEEL MEER AANWEZIG, ZE MAKEN OOK 
EEN VEEL GROTER DEEL UIT VAN DE CULTUUR DAN DAT BIJ ONS HET GEVAL IS.“ ”
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Time Show en het enorme reclameblok 
dat voor, tijdens en na de wedstrijd 
wordt vertoond. Afgelopen februari was 
de vijftigste editie van het gigantische 
evenement en zagen bijna 112 miljoen 
mensen de Denver Broncos winnen van 
de Carolina Panthers. Adverteerders 
moesten voor 30 seconden zendtijd 5 
miljoen dollar neerleggen, en met 47 
andere adverteerders moet je met grof 
geschut komen om dat bestede geld 
terug te verdienen. Wat je dan krijgt, 
zijn de meest over-de-top en explosieve 
commercials.

De Superbowl-reclames zijn producties 
die worden aangekondigd alsof het 
nieuwe Blockbusterfilms zijn. Zo kreeg 
de Superbowl-trailer voor de nieuwe 
Captain America-film één week voor de 
uitzending een eigen trailer. En probeer-
de Mountain Dew met hun commercial 
een hele nieuwe ‘meme’ in het leven te 
roepen: Puppymonkeybaby. Waarschijn-
lijk heb je de hotdog hondjes rennend 

JAPANSE HUMOR
Daar waar de Amerikaanse commercials 
het nog best goed kunnen doen op de 
Nederlandse buis, zijn Japanse commer-
cials een ding op zich. Als iets niet lijkt 
op de nostalgische pindakaasreclames, 
dan zijn het de met animaties gevulde, 
soms perverse, Japanse reclames wel. 
Japanners hebben een heel ander soort 
humor dan Nederlanders en dat zie je 
terug in Japanse reclames. Origineel zijn 
de reclames in ieder geval wel. Voor een 
kop bouillon met stukjes kip worden de 
gekste verbanden gelegd. Ook bijzondere 
dansjes in reclames kunnen niet ontbre-
ken. De clip van ‘Gangnam Style’ is er 
eigenlijk nog niks bij. 

Producten die in Nederland op de markt 
te vinden zijn, worden natuurlijk ook in 
Japan verkocht. Het is interessant om te 
zien hoe een reclame voor een nieuwe 
Mercedes in Japan en Nederland ver-
schillen. 

OOK BIJZONDERE DANSJES IN RECLAMES KUNNEN NIET 
ONTBREKEN. DE CLIP VAN ‘GANGNAM STYLE’ IS ER EIGENLIJK 

NOG NIKS BIJ. “ ”

”

naar de Heinz ketchup begin dit jaar wel 
voorbij zien komen, die net als andere 
Superbowl-commercials ook online een 
hit werd met ruim zes miljoen views. Dan 
zijn er ook nog de flops: een minuut lang 
(dat is dus twee keer vijf miljoen dollar) 
een man met constipatie in zwart-wit 
door een stad zien lopen, afgewisseld 
met een symbolische slak werkt blijkbaar 
niet. Het resultaat voor dit prijzige ‘pers-
stukje’: online maar dertigduizend kijkers.

Top of flop, de Buzzfeed-lijstjes en quiz-
zen zullen na de Superbowl volstaan met 
alle commercials van de editie van dat 
jaar. Ze zijn het gesprek van de dag en 
laten de tongen ook buiten de Verenigde 
Staten rollen. Commercials blijken naast 
toeristische attracties in het land ook één 
van de grootste exportproducten van de 
Verenigde Staten naar andere landen te 
zijn. Vergeet niet: alle beelden van die 
grootse commercials worden gewoon 
hergebruikt voor het reclameblok tussen 
DWDD en ons Acht-uur journaal.

In Japan kiest Mercedes ervoor om 
voor de reclame een gehele tekenfilm 
te maken. Drie identieke meisjes doen 
een dansje en stappen uiteindelijk uit het 
niets in de auto. Ook dit verband is voor 
de Nederlander totaal onlogisch, maar 
de Japanners smullen er blijkbaar van. 
In de Nederlandse variant worden alle 
hippe nieuwe functies van de Mercedes 
genoemd. Die drie dansende tekenfigu-
ren zijn (gelukkig) nergens te bekennen.

In Nederland valt het dus allemaal wel 
mee met de reclames. Als ze in ons land 
Amerikaanse of Japanse commercials 
zouden uitzenden, zouden we onszelf 
nóg meer irriteren. Als je op een zater-
dagavond dus weer eens thuis komt na 
dat zware avondje werken en er overal 
een reclameblok bezig is, geniet er dan 
even van. Het daaropvolgende half uur 
kan je namelijk weer in alle rust genieten 
van je serie.

ARTIKEL
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Paul Ketelaar, de man die (bijna) alles al gedaan heeft. Volgens Paul moeten 
er op je bucketlist twee of drie dingen staan die je echt móet doen. Dingen 
die je niet alleen maar moet dromen. Paul is al aardig op weg, zo vertelt hij 
ons aan het begin van het gesprek: “Ik merk wel dat als je wat ouder wordt, 
dat je bij het opstellen van een bucketlist denkt: ‘verrek, dat heb ik ook al 
gedaan…’”. Letterlijk de wereld rond reizen bijvoorbeeld, Paul heeft het 
gedaan. Gelukkig zijn er toch nog wat punten af te werken, daar sprak hij 
graag met Freem over.

TEKST LIESE VAN HEUMEN & NINA BOSSELAAR
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

TO DOCENTEN

Paul Ketelaar

Bucket List:
• Noorderlicht zien• Wereldfoto’s maken op mijn Cuba 

reis (Heb nu 23% van de wereld 
gezien  volgens app ‘Been’ ) 
• Nieuwe foto-expositie (op de gang 

van CW)• Publiek hypnotiseren met dark 
technodreunen op NdP Nacht der 
professoren (1 juni)• Club Berghain in Berlijn bezoeken

• Nepalese verpleegkundige een 
opleiding tot tandheelkundig hygie-

niste  laten volgen  (via Stichting 
Dhampus waar ik bestuurslid van 
ben ).
• De sterren van de hemel fotogra-
feren op mijn vrijwilligersreis naar 

Nepal (oktober 2016) • Tattoo laten zetten met mijn bei-
de dochters door Dr Woo in LA. (zie 

mijn collectie tattoo’s op pinterest)
• Het “Burning men” kunst en cul-
tuurfestival bezoeken in de Black 
Rock Desert in Nevada, USA.
• Leren golfen, en dan ‘hupsakee’ 
gelijk maar een hole in one.
• Leren koken• Mijn derde 180’er gooien (darts).

• Multi disciplinaire onderzoeks-
groep opbouwen rondom de perso-
nalisatie-privacy paradox.

lijst en dat gaat dus ook gebeuren. Ik wil 
graag bijzondere foto’s maken en in Cuba 
kun je nu nog echt iets authentieks zien. 
Toch is het lastig; je bent immers slechts 
toerist. Maar in november ga ik in Nepal 
de rimboe in. Dan kom je pas op bijzon-
dere plekken. De foto’s die ik in Nepal 

maak, zijn nuttig voor stichting Dhampus 
waarvoor ik me als bestuurslid inzet en 
de PR verzorg.”

Hoe lang ben je al bezig met die stich-
ting?

“Ik ben in 2008 voor het eerst meege-
gaan, toentertijd met mijn tandarts. Ik 
heb tandheelkunde altijd heel interessant 
gevonden en mijn tandarts was al een 
aantal keer in Nepal geweest voor vrijwil-
ligerswerk. Achteraf zei ik nog tegen hem 
“Goh, ik ga gewoon met jou mee naar 
Nepal, hoe kan dat toch?” waarop hij zei 
“Paul, er zijn 99 mensen die zeggen dat 

We zien op de lijst meerdere punten 
gerelateerd aan reizen staan, hoe is deze 
passie ontstaan? 

“Reizen is een passie die na mijn studie 
is begonnen en eigenlijk altijd is geble-
ven. Ik was met een vriend in Israël die 
vooral wilde shoppen in Tel Aviv. Ik wilde 
meer. Toen ben ik voor het eerst zélf vier 
dagen op reis geweest naar Egypte. Op 
het moment dat ik weer in Nederland 
aankwam was de nieuwsgierigheid zo 
groot, dat ik twee weken later voor drie 
maanden naar Amerika ben vertrokken 
in mijn eentje. Toevallig heb ik  nu weer 
vier reizen staan. Japan, Cuba, Berlijn en 
Nepal. Aardig wat.”

Hoe speelt de fotografie een rol in het 
reizen?

“Op een gegeven moment nam ik een 
heel klein zakcameraatje mee en toen 
zei iemand dat ik daar meer mee moest 
doen. Zo kwam ik bij een fotopersbureau 
terecht, Hollandse Hoogte. Foto’s maken 
op reis deed ik dus eerst zoals iedereen 
dat doet, toen werd het professioneler 
en op een gegeven moment ging ik er 
zelfs geld mee verdienen. Met dat geld 
kon ik mijn volgende reizen weer maken. 
Foto’s maken in Cuba staat hoog op mijn 

ze mee willen en er is er maar één die 
het dan ook daadwerkelijk doet, en dat 
ben jij”. We geven een lokale verpleeg-
kundige de kans om zich op te leiden tot 
tandheelkundig  assistente. Dat is mooi 
maar ook moeilijk, want je geeft één ie-
mand die kans en 10.000 anderen niet. 
Toch doe ik liever die moeite voor een 
persoon echt goed, dan voor velen maar 
minimaal.”

Even iets anders, wij zagen nog iets op-
vallends op de lijst: leren koken

“Uhhh… dat ik niet kan koken is eigenlijk 
mijn grootste blinde vlek. Er zijn veel din-
gen die ik zo uit mijn mouw schud, maar 
koken … ik kan een ei bakken, maar meer 
is het niet. Mijn partner kan ontzettend 
goed koken, dus het is ook nooit echt 
nodig geweest. Maar nu is mijn vrouw 
op reis, en dan moet ze me nog wel even 
uitleggen hoe de magnetron werkt. Ook 
staan er hele hulptroepen klaar om te 
zorgen dat ik wel genoeg en gezond eet. 
Het is nu zo dat iedereen weet dat ik niet 
kan koken. Daarom denk ik ook niet dat 
ik het nog ooit ga leren ... of toch nog 
ooit: het staat wel prominent op mijn 
bucketlist!”

“Er zijn 99 mensen die zeggen 
dat ze mee willen en er is er 

maar één die het echt doet, en 
dat ben jij’’

DOCENTEN
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TEKST SANNE DEMIR
BEELD SAMANTHA HERBST

We kennen hem allemaal wel, het jochie uit 
de NS reclame. Met zijn liefde voor de trein. 
Maar op mijn stage bij reclamebureau N=5, 
leerde ik hoe veel ik gemeen heb met het 
kleine jongetje (nee, niet per sé die onvoor-
waardelijke liefde voor de trein) – en hoe 
het komt dat de reclame zo veel mensen 
aanspreekt. Want dat doet het, de cijfers zijn 
verbluffend.

De reclame van NS toont een klein jonge-
tje dat zó graag met de trein wil, dat hij zijn 
moeders autosleutels verstopt. Op het eerste 
gezicht lijkt de trein gewoon een interesse te 
zijn, zoals iedereen die wel heeft. Voor treinen, 
kleding, films of voetbal. Toch gaat de recla-
me niet over een jongetje met een specifieke      
interesse. 

Ik zag de reclame vorig jaar voor het eerst, 
toen ik voor Freem op bezoek ging bij Marc 
Oosterhout, om hem te interviewen over zijn 
carrière en zijn reclamebureau N=5. Hij ge- 
bruikte de reclame als voorbeeld waarbij een 
merk communiceert vanuit de merkmissie. De 
merkmissie van NS is ‘It’s your journey’, omdat 
ze willen voorkomen dat mensen het gevoel 
hebben dat ze tijdens hun reis afhankelijk zijn 
van NS, in plaats van de vrijheid krijgen om te 
reizen waar ze maar naartoe willen gaan. Het 
jongetje in de reclame straalt dat gevoel van 
vrijheid heel sterk uit; elke keer als hij maar 
überhaupt naar een trein kijkt. Hij voelt zich 
vrij, doordat hij zijn reis naar eigen hand heeft 
gezet (hij gaat niet met de auto, maar met de 
trein). En dat is waar ik mezelf herken in het 
jongetje. Ook ik vind het heerlijk om te reizen. 
Door te reizen voel ik me vrij. 

Het begint al met het plannen, de wereld gaat 
weer eventjes letterlijk voor je open. De keuze 
aan bestemmingen is unlimited. Er is zoveel 
wereld! Dat is waar het eerste vrijheidsgevoel 

opkomt, de vrijheid om te kiezen: waar je heen 
gaat, hoe je erheen gaat, met wie… keuzes 
die je in een gewone collegeweek niet kunt 
maken. Natuurlijk kun je een dagje naar Maas-
tricht of Amsterdam, als je de volgende dag 
maar weer bij college bent, of die ene ver-
plichte werkgroep. Ook het niets-moet-alles-
mag-gevoel dat een beetje bij vakantie hoort, 
is weer vrijheid. Doe ik de hele dag he-le-maal 
niets, of beklim ik een berg? Who knows? En 
most of all, who cares? Wat je ook kiest, er is 
niemand die het je kwalijk neemt. Want ja, je 
bent op vakantie. En dan terug in het vliegtuig, 
de auto of de trein. Knot op je hoofd, trainings-
broek aan (of gewoon je pyjama) en geen 
schrijntje make-up te bekennen, want ook nie-
mand die daar van opkijkt als je reist. Kortom, 
lekker cliché: “met mijn vakantie nabij, voel ik 
me vrij, even vrij als hij”. 

Dat gevoel van vrijheid, of het nou komt door 
de trein, reizen in het algemeen of iets heel 
anders, het is voor iedereen belangrijk. En 
daarom werkt een campagne zoals die van de 
NS. Het jongetje is slechts een voorbeeld. Zo 
is er ook nog de campagne geweest die ‘trein-
romantiek’ naar voren brengt: mensen die hun 
oude liefdes, vaak uit verre oorden, op kunnen 
zoeken door eens de trein te nemen. Dat deze 
reclames niet alleen bij mij, maar ook bij heel 
veel andere mensen een goed gevoel opwek-
ken is bewezen. De emotionele connectie met 
NS is in een half jaar tijd met ongeveer 10% 
gestegen. En van de reizigers die de campag-
ne hebben gezien, heeft 10% meer intentie om 
met de trein te reizen, in vergelijking met zij 
die de reclame niet zagen. Pronkstukje marke-
ting dus, die ‘vrijheids-trein’!
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IK VERTREK LIEVER NIET
Het is vrijdag, eind van de middag, 
ergens half april. Vanuit het busraam 
kijk ik uit over de prachtige skyline van 
de Waalstad, een beeld dat maar niet 
kleiner wordt omdat er weer eens file 
staat. Met een houten kont van de bus-
bank kom ik na een uur dan eindelijk 
bij mijn ouders thuis. Helaas verschijnt 
dan net het alom bekende programma 
‘Ik vertrek’ op het scherm. Zucht!

TEKST MANS PERE   
BEELD SAMANTHA HERBST

Laat ik eerst een potentieel misverstand 
uit de wereld helpen. Het is namelijk niet 
zo dat ik het programma zelf verkeerd 
vindt, maar het zijn slechts de mensen 
in het programma die mijn gevoel voor 
plaatsvervangende schaamte aanwak-
keren. Mensen die hun hele hebben en 
houden in Nederland inruilen om ergens 
in het zuiden van Frankrijk een camping 
of Bed & Breakfast te beginnen. Mensen 
die vaak nog niet eens het Nederlands 
volledig beheersen en zich dan opeens 
denken te redden met ‘Je voudrais une 
brood please’. Direct voel ik een rilling 
van schaamte over mijn rug lopen om 
vervolgens plaats te maken voor vragen, 
veel vragen.

Waarom zou je namelijk alles wat je 
bezit, al je vrienden, familie en culturele 
kennis weggooien om iets te beginnen 
in een vreemd land? In een land waar je 
de taal niet spreekt, waar je de gebruiken 
niet kent en waar je geen vrienden hebt. 
Dit alles in het bijzijn van camera’s, voor 
het (leed)vermaak van het land dat je 
verlaat. Dat je Nederland niet alles vindt, 
kan ik maar al te goed begrijpen. We 
wonen met zeventien miljoen mensen 
op een stukje grond ter grootte van een 
postzegel. Gevolg hiervan is dat je niets 
kunt uitvreten zonder iemand tot last te 
zijn. En mocht je wonder boven wonder 
volledig vrij zijn van mopperende en 
overhaaste landgenoten, dan regent het 
natuurlijk weer.

Maar het gras is zeker niet altijd groener 
in het zuiden. Integendeel; de eerste paar 
weken voelen nog als een soort vakantie. 
Lekker weer, stilte en natuurlijk goddelijk 
eten. Maar net zoals de scheurkalender, 
wordt ook je zelfvertrouwen dunner. 
Die taal is toch lastiger dan verwacht, 
niemand werkt door of houdt zich aan 
de afgesproken tijden en alles valt altijd 
duurder uit dan je had gehoopt. Voor je 
het weet zit je in een vreemd land zonder 

geld of doel, treurig voor je uit te staren. 
Je kijkt naar die nu toch wel saai wor-
dende zon, twijfelend of je niet toch een 
foutje hebt begaan. 

Helaas, veel mensen die de hoofdrol 
spelen in Ik Vertrek boeken geen succes. 
Sommigen zijn alweer terug in Neder-
land voor de aflevering wordt uitgezon-
den. Natuurlijk, er zijn deelnemers wiens 
emigratie wel over rozen lijkt te gaan, 
maar ook daarbij twijfel ik wat er zich 
onder de oppervlakte afspeelt. In ieder 
geval denk ik dat je als Nederlander bent 
voorbestemd om in Nederland te blij-
ven. Emigratie brengt alleen maar ellen-
de en is voor iedereen af te raden. 

Maar toch, als ik hier weer eens in de 
file sta, moet ik terugdenken aan mijn 
studietijd in het buitenland. Aan dat 
heerlijke weer, die vriendelijke mensen, 
de weidse omgeving zonder vervelende 
overhaaste mensen en natuurlijk het 
voortreffelijk eten. Op die momenten 
vraag ik mezelf stiekem af: waarom zou 
ik in Nederland blijven?

COLUMN
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TEKST  TENG DERKS & PUCK VAN OVERVEST
BEELD FLORIAN DUCLOS

“Wat is de vetste reis die jij hebt meegemaakt?”

Joram Janssen
• eerstejaars
Mijn vetste reis is mijn examenreis. Na 
de examens ben ik met elf vrienden 
naar Albufeira gegaan. In ons huisje 
met zwembad hebben we de hele week 
gezwommen, gekaart en drankspellen 
gespeeld. Het uitgaan in het centrum van 
de stad was geweldig en aangezien onze 
hele school in Albufeira zat, dronken we 
elke dag ergens anders. 

Sabine Weller
• tweedejaars
De vetste reis die ik heb meegemaakt is 
denk ik de studiereis naar Valencia ge-
weest. Sowieso omdat het een prachtige 
stad is en we veel gezien hebben van de 
cultuur en het Spaanse uitgaansleven, 
maar ook omdat je de hele week met 
vrienden doorbrengt en mensen met wie 
je eigenlijk nooit echt in contact komt, 
beter leert kennen.

Bart Jansen
• derdejaars
De interrail reis die ik heb gedaan was 
mijn vetste reis ooit. Met z’n vieren 
hebben we in twee weken zes totaal 
verschillende landen gezien. We hebben 
veel moois gezien en Zagreb verkozen 
als billenhoofdstad van Europa.

Luc Keersmaekers
• tweedejaars
De studiereis naar Valencia met Myceli-
um, afgelopen meivakantie, is de vetste 
reis die ik heb meegemaakt! Elke dag 
een zonnetje, het stappen was fenome-
naal in deze studentenstad en we waren 
met een gezellige groep enthousiaste 
mensen.

Rick Smith
• vierdejaars
Ik ben met m’n familie naar Indonesië 
geweest, waar we een rondreis hebben 
gemaakt door Sumatra, Java en Bali. Dit 
was voor mij speciaal omdat mijn opa 
en oma hiervandaan komen. M’n oma 
woont gewoon in Nederland, maar we 
zijn wel een dagje bij haar zus geweest, 
die op Java woont. 

Vraagvan 
vandaag

Thijs Onvlee
• eerstejaars
Mijn vetste reis was twee jaar geleden 
naar de west-coast van Amerika. Je komt 
gewoon compleet in een andere wereld 
terecht. Een wereld waarin iedereen als 
ontbijt net zoveel eet als een Nederlander 
in 3 maanden!

Dorris van Galen
• tweedejaars
Voor mij geldt de vakantie van vorig jaar 
zomer met vriendinnen naar Kreta als de 
vetste reis. Deze vakantie was voor mij 
puur ontspannen en genieten. Zon, zee, 
strand, flessen wodka en de Griekse om-
geving. Mooie herinneringen gemaakt 
waar we over tien jaar nog over praten.

Pleun van Kerkhoff
• eerstejaars
De nummer één vetste reis voor mij is 
ongetwijfeld die naar Corsica! Ik heb met 
mijn moeder, vader en zusje daar samen 
de GR20 gelopen, een van de zwaarste 
en moeilijkste bergroutes in Europa. 
Ondanks wat ongemakken is het toch wel 
heerlijk om geheel van de buitenwereld 
afgezonderd te zijn: we hadden geen 
internet, bereik of ander contact. Alleen 
elkaar. Ming Ebbinkhuijsen

• eerstejaars
Tien en vier jaar geleden ben ik naar Cu-
raçao geweest samen met het gezin. De 
prachtig felgekleurde huizen, het heerlij-
ke eten, de supervriendelijke en gezellige 
mensen, de prachtig witte stranden, de 
helder blauwe zee, exotische bloemen, 
planten en dieren en natuurlijk het weer 
waren fantastisch!

INTERVIEW

29



BUITENLANDTIPS

Ondanks dat veel landen goed verdienen 
aan toeristen houden de locals vaak niet 
van de buitenlanders. Het is dan ook 
aan te raden om duidelijk te maken dat 
jij toerist bent. Dit doe je door jezelf te 
kleden in foute korte broeken en Hawaii 
shirts. Ook door sandalen over je sokken 
aan te trekken laat je ook duidelijk mer-
ken dat jij niet uit de buurt komt. Dankzij 
jouw toeristische uitdossing weten inwo-
ners precies wie ze moeten mijden. Bijko-
mend voordeel is dat de straatverkopers 
je beter kunnen vinden en de zoektocht 
naar goedkope rommel om direct weg te 
gooien een stuk makkelijker wordt. 

Mocht je je juist wel aangetrokken voelen 
tot de locals, maar heeft je reisbureau 
je meermaals gewaarschuwd om uit de 
buurt te blijven van de locals? Toch gaan! 
Reisbureaus hebben daar écht geen 
verstand van; ze proberen je alleen uit 
de leuke gedeeltes van de stad te hou-
den. Ooit gehoord van die Braziliaanse 
favelas? Daar is iedereen aardig en be-
trouwbaar! Laat ze zien hoe blij je bent 
met je iPhone 6, stop zo veel geld in je 
portemonnee dat hij vanaf Cristo Reden-
tor te spotten is. Je zult de gastvrijheid 
van de Brazilianen nooit meer vergeten. 
Echt nooit.

Als je op vakantie aan de kust verblijft, is 
de kans aanwezig dat je het strand gaat 

bezoeken. Het strand biedt de uitgelezen 
kans om eens flink herrie te maken en 
van allerhande spelletjes te spelen. Wil 
je meedoen met de nieuwe hype van de 
zomervakantie van 2016? Ga dan op een 
strand tikkertje spelen en zorg ervoor dat 
de deelnemers zoveel mogelijk tussen 
de strandgangers doorrennen zodat ze 
een flinke portie zand over hun gezicht 
gemieterd krijgen. Deze strandgangers 
houden immers van zand, anders zouden 
ze niet naar het strand gaan. 

In het buitenland spreken ze natuurlijk 
geen Nederlands. Althans, op de meeste 
plekken niet. Veel mensen die daar wo-
nen vinden dat jammer, want onze taal is 
uiteraard veel mooier dan het gebrabbel 
van hen. Dus om ze een handje te helpen 
moet je veel en vooral hard Nederlands 
praten. Zelfs wanneer iemand hardnek-
kig aan zijn taal blijft vastklampen, is 
het jouw taak het Nederlands te blijven 
gebruiken. Anders leren ze het natuur-
lijk nooit. Word je na drie keer nog niet 
begrepen? Draai aan je volumeknop. 
Hoe harder je praat, hoe duidelijker het 
wordt.

Jij bent een Nederlander, dus hoef jij je 
enkel aan Nederlandse wetten te hou-
den. Scheur die 90 rijdende Amerikanen 
maar voorbij met 130. Geniet van alco-
hol en bacon in Saoedi Arabië. Steek in 

Thailand vooral die joint op. Alles wat je 
normaal in Nederland zou doen, moet je 
in het buitenland ook  doen. Zo weet het 
gastland dat jij je thuis voelt.

Wij hopen je hierbij geholpen te hebben 
met het leren van de algemeen geldende 
hoe-te-gedragen-in-het-buitenland-regels 
en wensen je veel plezier en succes in 
het buitenland toe.

Disclaimer: Freem is niet aansprakelijk 
voor negatieve uitkomsten tijdens je 
vakantie.

Rondom Kerstmis gaf Freem nuttige tips om die door te komen. Nu de zomer-
vakantie voor deur staat, leek het ons dan ook een goed idee om onze trouwe 
lezers opnieuw te voorzien van praktische informatie, ditmaal over je gedrag in 
het buitenland. 

TEKST TENG DERKS & MANS PERE 

BEELD DIAN MASTENBROEK
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Gelukkig kan ik het gat in mijn brein waar 
topografische kennis zich doorgaans be-
vindt, opvullen met allerlei leuke feitjes 
over de wereld. Wisten jullie bijvoorbeeld 
dat het Litouwse volk wereldwijd gezien 
jaarlijks de meeste alcohol nuttigt? Een 
Litouwer drinkt maar liefst 14 liter pure 
(!) alcohol per jaar. Ter vergelijking: wij 
verstandige Nederlanders drinken er 
‘maar’ 9. Mietjes. Een ander ‘lekker feitje’ 
is dat de bevolking in Rusland voor zo’n 
85% bestaat uit vrouwen. Myceliumman-
nen, weten jullie wat dit betekent? Let’s 
move to Russia! Zo zie je maar, ik weet 
nog redelijk wat over de wereld! Of het 
nuttige informatie is, dat is een tweede.

Daarnaast weet ik dat de wereld ontzet-
tend mooie plekken biedt, die ik graag 
zou willen verkennen. Azië, Afrika, 
Australië, ik wil het allemaal zien tijdens 

een lange trip! Echter, dat schijnt geld 
te kosten. Heel veel geld. En de mensen 
die mij een beetje kennen, weten dat 
ik al van geluk mag spreken als ik een 
druppel van het goudgele vocht dat bier 
genoemd wordt kan veroorloven … de 
wereld rondreizen zit er voor mij dus 
helaas nog niet helemaal in.

“Nog niet helemaal?”, hoor ik je denken. 
Jazeker! Volgend jaar vertrek ik namelijk 
voor een half jaar naar The United States 
of America, waar ik allerlei vette vakken 
ga volgen op een Amerikaanse univer-
siteit! Natuurlijk zal ik niet alleen mijn 
communicatiewetenschappelijke kennis 
gaan verbreden, maar ook wil ik zoveel 
mogelijk over de Amerikaanse cultuur 
leren. Bestaat The American Dream echt? 
Is alles in Amerika echt zo groot(s)? Zou 
je de gehele Amerikaanse bevolking op 

“Shit!” dacht ik, toen ik hoorde dat ik een stuk rondom het thema ‘wereld en culturen’ 
moest schrijven. Want als iets niet in mijn straatje past, dan is het wel de wereld. En 
dan met name topografie. Wat ben ik daar gruwelijk slecht in. Ter illustratie: tot ik in 
Nijmegen kwam studeren dacht ik dat Barcelona de hoofdstad van Spanje was, dat 
Praag in Polen lag en dat Peru de hoofdstad van Chili was. Tevens leerde ik onlangs 
dat je vanuit Spanje binnen een mum van tijd in Marokko kunt zijn. Hoe dan?! 

TEKST LENNERT VAN EVERDINGEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

kunnen geven voor het programma Obe-
se? De eerste stappen in mijn ontwikke-
ling van een wereldvreemd persoon naar 
een wereldlijk mens worden binnenkort 
letterlijk gezet. Natuurlijk, dat kost óók 
veel geld, maar zoals de grote filosofen 
in een ver verleden ooit al zeiden: YOLO!

Ach ja, ik mag dan wel die gast zijn die 
dacht dat Twente de hoofdstad van de 
Achterhoek was, maar de wil om de 
wereld te ontdekken en erover te leren is 
er zeker. Om jullie ten slotte nog wat bij-
zondere kennis bij te brengen, heb ik nog 
een leuk weetje over Nederland: 1,2% 
van de ongelukken in ons land wordt ver-
oorzaakt door seks achter het stuur. Pas 
dus op in het verkeer en (v)rij veilig...

NAWOORD
NAWOORD
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