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Pokémonkaarten, flippo’s
en MSN, we
zijn er allemaal wel mee
opgegroeid.
Waar vroeger
de plaatjes
grijs gedraaid
werden van onze Hitzone cd’s, gaan
we nu nog steeds in de kroeg los op
hitjes uit onze jeugd van Tess, Avril
Lavigne, K3 en Ch!pz. Maar wat typeert ons, Millennials, nog meer? We
zijn geboren tussen 1980 en 2000 en
opgegroeid met technologie. Smartphones zijn niet meer weg te denken
uit onze handen en communiceren
gebeurt meer online dan offline.
Toch is de digitale technologie niet
het enige waar deze generatie zich
mee bezig houdt. Duurzaamheid is
een belangrijk thema, YouTube kan
gezien worden als de vervanger van
televisie en sociale media worden
doodgegooid met onze selfies en
Instawaardige pics.

Voor je ligt de eerste editie van het
nieuwe studiejaar, met een nieuwe
redactie en een nieuwe hoofdredacteur. Alles omtrent Millennials wordt
besproken. Welke trends uit jouw
jeugd kun jij je nog herinneren?
YouTuber KORTHOM vertelt hoe
hij is begonnen met YouTube en dit
combineert met zijn media-studie.
De redactie ging ook langs bij de
European Green Capital van 2018;
onze eigen stad Nijmegen. Hoe
hebben ze dit voor elkaar gekregen?
En wat hebben ze in één jaar Green
Capital bereikt? Serena Daalmans
en Esther Rozendaal discussiëren
over hun geïntroduceerde Conscious
Consumer Challenge. Vergeet vooral
ook niet te testen hoe duurzaam je
zelf bent.
Wil je nog even een kijkje terug in de
tijd nemen of meer leren over onze
generatie? Lees dan vooral verder in
deze nieuwe Freem!

Ming Ebbinkhuijsen
Hoofdredactrice 2018-2019
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INTERVIEW MET
THOMAS BROK

Thomas Brok, voor sommigen beter bekend als KORTHOM, maakt al filmpjes op YouTube sinds september 2013.
Thomas uploadt iedere week video’s en heeft ondertussen dan ook al meer dan 160.000 abonnees. Zijn bekendste
video’s zijn die waar hij het rubriekje sekstalk leest uit de GIRLZ met andere bekende Nederlanders. Het idee voor
deze video is ontstaan toen hij iets teveel had gedronken op een studentenfeestje, want buiten YouTube studeert
Thomas ook nog aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de studie Media en Cultuur volgt.
TEKST JELLE STEIJVERS & ELINE KEUVEN
BEELD DEVENY DE KORT

We vonden jou perfect voor dit interview, omdat je buiten YouTube ook nog
studeert. Welke studie doe je?
“Klopt, ik heb Media en Cultuur gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en toen moest ik een keuze maken
tussen nieuwe media, televisie of film.
Die beslissing had ik zo gemaakt, ik
koos uiteraard nieuwe media. Ik begon
met YouTube toen ik in 6 VWO zat, en ik
wilde wel iets met film doen, maar de
Nederlandse filmindustrie spreekt mij
niet zo aan. Eigenlijk maakte het me het
allemaal niet zo uit wat ik ging studeren.
Ik wilde gewoon iets creëren en de hele
internet wereld trok me wel.”
Hoe ben je in 6 VWO opeens op het idee
gekomen om een YouTube kanaal te
beginnen?
“Ik heb een jaar op een High School
gezeten in Amerika. Ik mocht van de
organisatie met wie ik daar was niet
autorijden, en fietsen was niet te doen
door afstanden. Ik was best gelimiteerd
in mijn vrijheid en had zo veel tijd over
om naar YouTube filmpjes te kijken, zo
kwam ik op het kanaal van JacksFilms
terecht. Later ontdekte ik Casper Lee, wie
ik zeer grappig vond. Ik ontdekte steeds
meer YouTubers, en dacht na een tijdje
bij mezelf dat ik het leuk vond om mensen aan het lachen te maken en ik heb
ambities om te acteren of iets met film
te doen. Ik had al eerder wat acteerwerk
gedaan en dat voelde echt als mijn roeping. YouTube was het perfecte antwoord
op al die interesses. Daarnaast ben ik
ook altijd een erg ondernemend type
geweest. Toen Aliexpress bijvoorbeeld
nog niet zo een ding was, bestelde ik
daar spullen, en verkocht deze met winst
door op school, haha! Dit ondernemende
in me kwam ook van pas bij YouTube,
want buiten het entertainen is er ook een
commerciële kant aan YouTube.”
Je bent al een tijdje bezig met je
studie, maar je bent in de
tussentijd ook bezig
met een groeiend

YouTube kanaal. Hoe is dat voor jou te
combineren? Is het lastig?
“Oh het is echt niet te doen! Ik heb mijn
eerste 2 jaar op schema gedaan en
op een gegeven moment zeiden mijn
ouders dat ik misschien mijn tijd beter
ergens anders in kon gaan steken. Maar
ik zei tegen mijn ouders; “Wacht maar,
de YouTubers van nu zijn de BN’ers van
de toekomst. De generatie van nu vindt
de YouTubers blijkbaar interessanter dan
de traditionele BN’ers en zij beslissen
uiteindelijk wie er beroemd is. Beroemdheid heeft te maken met waar aandacht
aan besteed wordt. Dus ik ga er mee
door, want het levert nu misschien niks
op, maar als ik er nu mee stop levert
het sowieso niks op”. Op een gegeven
moment had ik een klein bedrijfje in
merchandise, voor mezelf en voor andere YouTubers die wat groter waren dan
ik. Toen zeiden mijn ouders dat ik wel
parttime mocht gaan studeren, in de zin
van; fulltime betalen, maar je maar voor
de helft van de vakken inschrijven. Maar
dan moest ik wel zelf een eigen bijdrage
leveren, want zij betaalden nog maar de
helft per maand.”
Het is dus lastig om te combineren,
maar heeft YouTube ook nog een bijdrage gehad in je studie?
“Ja zeker, ik kon bijvoorbeeld elk wetenschappelijk onderzoek wijden aan een
onderwerp gerelateerd aan YouTube,
dus in die zin heb ik het wel maximaal
gecombineerd. Ik heb mijn scriptie
geschreven over YouTubers’ intimiteit
en authenticiteit, waarin ik ging verantwoorden waarom jongeren liever naar
YouTube keken dan naar TV. Dus ik heb
er zeker wat aan gehad. Op een gegeven moment kon ik ook
lezingen gaan geven
voor Unilever,

waar ik toentertijd de helft van mijn jaarsalaris mee verdiende. Mijn scriptie had
ik omgezet in een soort van verdienmodel, dat was wel erg fijn. Voor de rest heb
ik gewoon altijd gezegd dat je prioriteiten
moet stellen. YouTube heeft de focus en
als ik een vak haal is het mooi meegenomen en zo niet; So be it. Tot nu toe heb ik,
buiten eentje, al mijn vakken in een keer
gehaald. Als je het een beetje goed plant
valt er echt wel mee te dealen.”
Waarom heb je de keuze gemaakt om
een master te gaan doen, en niet te stoppen bij een bachelor?
“Dat vragen veel mensen. Aan de ene
kant heb je het niet persé nodig, maar
aan de andere kant geeft het wel meer
zekerheid als je het wel doet. Ik zie
mezelf naast YouTuber ook als ondernemer, en wil ook wel eens dingen voor
bedrijven doen. Ik merkte dat als ik kon
roepen dat ik ook nog een master deed,
ik als YouTuber lezingen kon geven in
grote bedrijven en daar geld mee kon
verdienen. Zo creëer je toch ook gewoon
een voorsprong op de meeste YouTubers die stoppen met school. Als je echt
met bedrijven wil werken, die ook het
grote budget hebben en je kan zeggen
dat je ook nog een master doet, werkt
dit goed. In dat wereldje betekent een
diploma ontzettend veel. Daarnaast leer
ik ook nog veel nieuwe dingen en ik kan
onderzoek doen naar mijn eigen kanaal,
dus eigenlijk is het gewoon een
win-win situatie.”

Je doet die master dan nu als een soort
zekerheid, maar zie je de toekomst dan
meer voor je als YouTuber of zie je jezelf
ook een andere kant opgaan?
“Ik zie mezelf op dit moment sowieso
meer als producent dan als YouTuber.
Ik heb nu bijvoorbeeld bij het kanaal
Spaze mensen onder contract staan.
Waar vroeger iemand misschien een
TV-carrière ambieerde is dat voor mij
nu gewoon YouTube, dat is de toekomst
en daar zit de jonge doelgroep. Als ik
kijk naar welke kant ik op wil, dan kijk
ik naar bijvoorbeeld Gert Verhulst, met
studio 100, of John de Mol, iemand die
grote formats bedenkt. Zolang ik nieuwe
formats en kanalen kan blijven bedenken, zie ik mezelf wel doorgroeien in
dit nieuwe mediaveld. Want wat is een
YouTuber nog? Op een gegeven moment
ben je meer als het ware een online zender, met een groter bereik dan heel wat
tv programma’s.”
Denk je dat je later nog een eigen
kanaal gaat hebben, of wil je meer de
producent/regisseur worden van andere
kanalen zoals Spaze?
“Ik denk dat ik altijd wel een kanaal ga
blijven behouden waar ik op te zien zal
zijn. Ik blijf het super leuk vinden om
video’s te maken, maar ik zie ook nu al
zoveel zakelijke mogelijkheden. Het is
namelijk ook een beetje risicospreiding.
Stel een YouTuber loopt schade op, door
bijvoorbeeld een enorme blunder, dan

kun je alles kwijtraken. Als je dan nog
een aantal kanalen hebt waar jezelf niet
het gezicht van bent, heb je je risico veel
meer ingebed. Ik zie mezelf heel zakelijk,
en denk dat dat hetgeen is wat mij ook
een beetje onderscheid op lange termijn.
Op dit moment ben ik misschien niet de
grootste of meest succesvolle YouTuber,
maar ik ben enorm benieuwd naar de
toekomst. Het kan zomaar zijn dat mensen opeens op je uitgekeken zijn, je weet
maar nooit. Dat vind ik ook het leuke en
spannende aan YouTube, het is allemaal
nog zo nieuw.”
Vind je het niet vervelend dat sommige
mensen YouTube als iets heel makkelijks,
of als een back-up carrière zien?
“Ik vind het vooral heel grappig, op een
gegeven moment zullen ze er wel achter
komen dat het allemaal iets moeilijker in
elkaar zit. Uiteindelijk is het aan de kijker
en de kwaliteit van het kanaal. Het is de
kijker die bepaalt op lange termijn of je
nog succesvol of relevant blijft. Je ziet
vaak dat mensen die even bekendheid
hebben gehad op TV, wel even wat views
hebben, maar dit nooit lang blijven aanhouden, tenzij de echt talent hebben en
begrijpen wat ze doen. Wanneer ze dat
doen, verdienen ze het ook wel.”
Heb je ondanks dat je YouTube je nummer één prioriteit is, mooie brand deals
moeten afslaan in verband met school?
“Mijn studieadviseur hield wel altijd in

de gaten hoeveel ik aanwezig was. Ik
heb een paar keer uitstel gehad, omdat
er iets moois op m’n pad kwam, bijvoorbeeld voor een campagne naar Thailand.
Het gaat soms over bedragen waarmee
je makkelijk je collegegeld betaalt voor
een jaar, je studieadviseur gaat dat soort
dingen je ook niet ontzeggen. Wat mijn
school zeer interessant vond, was dat ik
zelf aan het ondernemen was binnen de
discipline waarvoor we leerden.“

Tips van Thomas
Schrijf je scriptie in de winter. Wanneer
het dan terrasjesweer is kun je lekker
naar buiten in plaats van schrijven. In de
winter kun je lekker wegschrijven met
een hete kop thee erbij. Als het mogelijk
is met je keuzevakken zou ik dit dus zeker
doen!
Ik zie veel mensen om me heen die een
aantal dagen voor een deadline van een
essay beginnen te stressen, maar deze
uiteindelijk schrijven in drie dagen. Als
je dus weet dat je toch in de laatste drie
dagen je essay schrijft, doe dan iets beters met je tijd, in plaats van dat je gaat
stressen. Dat is echt een fout die veel
mensen maken.

DOCENTEN

DOCENTENDISCUSSIE
In deze docentendiscussie buigen we ons over millennials en duurzaamheid samen met Serena Daalmans
en Esther Rozendaal. Serena en Esther kennen we allebei als gedreven en enthousiaste docenten die ons
alles kunnen vertellen over communicatie, media en (consumptie)cultuur. Zij geven samen ‘Media en
Consumptiecultuur’ aan de masterstudenten, waarbij duurzaam consumeren een belangrijk thema is. Een
onderdeel van dit vak is de Conscious consumer challenge, die Esther en Serena een jaar geleden hebben
geïntroduceerd. Wat kunnen deze docenten ons vertellen over duurzaamheid?
TEKST EVIE AERTS & YANNICK BAAY
BEELD FLEUR STOLK & LISANNE VERGOUWEN

Kunnen jullie wat over de challenge vertellen en hoe dat ging?
Esther legt uit dat er binnen de conscious
consumer challenge de keuze was voor verschillende thema’s, allemaal met betrekking
tot duurzaamheid. De media hebben hierbij
een rol in het stimuleren van duurzaam gedrag, maar kan er ook uitdaging in bieden.
Serena had voor de challenge ‘consuminderen’ gekozen. Zij concludeerde dat ze dit het
beste kon doen door zelf simpelweg niet te
consumeren. Echter liep ze tegen probleem
aan dat ze graag buiten de deur luncht of
koffie drinkt en dit absoluut niet wil opgeven. Het is een vorm van
consumeren, maar ook een belangrijk
onderdeel van haar sociale leven. Esthers
challenge ‘boycot bad companies’ sloeg
om in consuminderen. Ze vond het lastig te
achterhalen hoe goed of slecht een bedrijf
bezig is en werd er eigenlijk ook niet blij
van. Esther houdt zich veel liever bezig met
het steunen van organisaties die het goed
doen in plaats van het straffen van een organisatie. Serena en Esther zijn het er over
eens dat het vaak moeilijk te bepalen is wat
nou wel of niet goed is om te doen binnen
een challenge door de enorme
informatie-overload.

Esther: ‘‘Probeer geen groene
betweter te zijn, maar vertel vooral
over de dingen die zo leuk zijn en
zo goed gaan.’’
Hoe vonden jullie de challenge gaan en wat
viel jullie op onder de studenten?
Zowel Esther als Serena zijn erg tevreden
over hoe de challenge is verlopen. Vooral
de reflecties van studenten die inzagen hoe
moeilijk het was om veel te veranderen
op het gebied van duurzaamheid maakten
indruk. Sterker nog, Serena vond de manier
waarop er gereflecteerd werd soms nog
interessanter dan wat er concreet gedaan
werd. De challenge was volgens Serena niet
bedoeld om elke student ‘groen’ te maken,
maar om hen de cursusstof in de praktijk te
laten zien.
Esther zegt dat de challenge eigenlijk altijd
wel geslaagd is. Alleen al de individuele verschillen tussen de studenten zijn
interessant. De diversiteit in zo’n kleine
groep is verbazingwekkend. Volgens Esther
zorgt de challenge ook voor binding tussen
de studenten, maar ook tussen haar en

Serena. Een leuk bijeffect van de challenge
is volgens Esther dat studenten met hun
thuisomgeving over de studie gaan praten.
Eindelijk wordt de studie concreet!
Hoe gingen jullie met duurzaamheid om
toen jullie onze leeftijd hadden?
“Vreselijk” en “rampzalig”. Esther vertelt
dat ze totaal niet bezig was met duurzaamheid, omdat het helemaal geen thema was
vroeger. Volgens Serena was het op dat moment nog geen onderdeel van de cultuur.
Maatschappelijk gezien was duurzaamheid
niet aan de orde en nog geen issue. Serena
voegt daar ook nog aan toe dat het als
student ontzettend duur was (en nog steeds
is) om bijvoorbeeld alleen biologisch vlees
te eten. Volgens Esther was het aanbod ook
erg matig. Behalve de Bodyshop waren er
weinig duurzame winkels.
Hoe zouden jullie duurzaamheid toepassen
zonder de challenge?
Esther zegt dat ze er op dagelijks niveau
mee bezig is, maar dat het soms lastig is
om duurzaam bezig te zijn met een heel
huishouden. Zo zegt ze het jammer te vinden dat haar man niet zo actief meedoet in
haar duurzame keuzes. Daarnaast vindt Esther de duurzame keuzes ook vaak omslachtig en duur. Het meest lastige vindt Esther
de omgeving, ze heeft bijvoorbeeld weinig
invloed op cadeau’s voor de kinderen.
Zowel Esther als Serena zijn bezig met het
minder consumeren van plastic. Bij Serena
thuis eten ze de helft van de week vegetarisch. Als verbeterpuntje noemt Serena
dat ze iets minder kan kopen. Ze merkt dat
een challenge wel goed werkt als motivatie
hiervoor.

Wat voor verschillen zien jullie wat betreft
duurzaamheid door de jaren heen (onder
studenten, op de universiteit)?
Zowel Esther als Serena hebben het gevoel
dat het als samenleving in het algemeen
steeds meer de goede kant op gaat. Er
komt steeds meer focus op groen zijn en op
duurzaamheid. De universiteit is hard bezig
om duurzaam te worden. Volgens Esther is
er zelfs een nieuwe afdeling die zich bezig
houdt met duurzaamheid en daarvoor ook
input vraagt aan de medewerkers. Studenten zijn ook steeds vaker vanuit zichzelf al
bezig met duurzaamheid. Zo zijn er steeds
meer studenten al vegetariër of veganist.
Opvallend zijn de verschillen tussen generaties. Onze generatie, de millennials, zijn
goed op weg. Maar die oudere generaties…

Esther en Serena: ‘‘Moet de Freem
nog steeds op papier?.’’
Hebben jullie tips voor studenten om duurzamer te leven?
Esther waarschuwt niet door te slaan
in duurzaamheid (ecorexia). Dan zou je
je alleen maar gaan frustreren en daar
wordt je niet gelukkig van. Ze stelt dat het
simpelweg niet mogelijk is om op het op
alle vlakken goed te doen. Serena is het
hiermee eens en vult hierbij aan dat het
altijd belangrijk is om te kiezen wat je zelf
belangrijk vindt, op basis van het budget
en de energie die je ervoor hebt. Want
kiezen moet je toch. Volgens Esther is het
belangrijk te blijven geloven in het feit dat
je het verschil kan maken. Esther geeft nog
als laatste tip om jezelf en de omgeving te
blijven inspireren.

GREEN CAPITAL
NIJMEGEN

Duurzaamheid is de afgelopen tijd steeds belangrijker geworden binnen onze samenleving. Zo worden er allerlei maatregelen bedacht om onze samenleving zo duurzaam mogelijk te maken, waarbij je kunt denken aan het
scheiden van afval, het gebruiken van duurzame verlichting, het rijden in elektrische auto’s, noem het maar op. Ook
ons eigen Nijmegen is bezig om de stad zo duurzaam mogelijk te maken, waarvoor ze in 2018 door de Europese
Commissie is uitgeroepen tot de ‘Green Capital’ van Europa. Maar wat houdt het zijn van een ‘Green Capital’ nou
eigenlijk in? En waarom heeft Nijmegen deze titel ontvangen? Voor deze reportage hebben wij ons daar verder in
verdiept en zijn wij op bezoek gegaan bij Green Capital in Nijmegen!
TEKST ISHAA VAN DER GOUW & LUC KEERSMAEKERS
BEELD SANNE ROSENDAAL

Op het Kelfkensbos, vlakbij het Valkhof
Museum en het grote kunstwerk waarvan menig Nijmegenaar zich afvraagt
wat het nou eigenlijk moet voorstellen,
staat sinds dit jaar een opvallend bouwwerk. Een bouwwerk dat voornamelijk
bestaat uit hout en over een bolvormig
dak beschikt, waarop met groene letters
‘Nijmegen European Green Capital 2018’
staat geschreven. Het gebouw vormt het
bezoekerspaviljoen van ‘Nijmegen European Green Capital 2018’ en is namens
de Freem dan ook dé plek om in het
kader van millennials en duurzaamheid
eens te bezoeken. Als kritische studenten moesten wij allereerst natuurlijk
wel even controleren of het bezoekerspaviljoen zelf ook wel voldeed aan de
gewenste duurzaamheid. Het uitgebreide
antwoord van de behulpzame medewerkster van het paviljoen stelde niet teleur, want het bleek dat de houten muren
niet het enige duurzame onderdeel van
het gebouw vormden. De vloer waarop
wij stonden was gemaakt van gebruikte
en vervolgens gerecyclede visnetten, de
grote, rechtopstaande borden waarop
informatieposters waren geplakt bestonden volledig uit samengeperst plastic en
het interieur was gemaakt van oorspronkelijk betonnen heipalen. Ook kan het
paviljoen uit elkaar worden gehaald, om
vervolgens weer ergens anders opgebouwd te worden voor verder gebruik.

Een paar van deze
duurzame initiatieven zijn
zelfs op onze eigen
campus te vinden
Nijmegen werkt al jarenlang aan vergroening en verduurzaming van de stad,
zo legde de medewerkster vervolgens
uit. Om deze duurzame hotspots te ontdekken kun je verschillende zogenoemde
groene routes afleggen, die allen variëren in afstand en je leiden langs diverse
delen van de stad of van de regio. Hier
kun je al fietsend of wandelend, met de
routekaart, kijken naar Nijmeegse projecten die de voorlopers zijn op het gebied
van duurzaamheid. Op deze bijzondere
plekken laat de stad zich van haar groenste kant zien en krijg je een inkijkje in
een aantal redenen waarom Nijmegen is
verkozen tot de European Green Capital
van dit jaar.
Een paar van deze duurzame initiatieven zijn zelfs op onze eigen campus te
vinden, zoals in het Grotiusgebouw.
De architectuur hiervan is al zeer
bijzonder, maar wat dit gebouw
echt noemenswaardig maakt
zijn de meerdere duurzame toepassingen
die erin verwerkt
zijn. Zo heeft
het Grotius-

gebouw driedubbel glas, sensorverlichting die zich aanpast op het daglicht én
een warmte-koude opslagsysteem. Dit
duurzame systeem gebruikt het warmteoverschot dat in de zomer ontstaat om ‘s
winters de gebouwen te verwarmen. Ook
vind je bij het open plein bij het Technovium de zogeheten Zonneboom. Dit is een
‘levend’ kunstwerk dat de zon volgt, door
zich op ieder moment van de dag naar
het lichtste punt in de hemel richten. Zo
brengt het 97 kleine zonnepanelen in
de beste positie en met deze energieopbrengst houdt de boom zichzelf in leven.
Tenslotte kan je bij het Erasmusgebouw
naar de twintigste verdieping om met je
mobiel via augmented reality een overzicht te krijgen van de vele duurzame
initiatieven die er op de campus en in de
stad te vinden zijn.
Ook in het centrum van Nijmegen weet
de stad zich op een bijzondere manier
te onderscheiden van andere steden die
meedongen om de prijs van European
Green Capital: middels de wijze waarop
gebruik wordt gemaakt van de Spiegelwaal. Deze nevengeul vervult namelijk
niet enkel de rol van een simpele waterberging, maar wordt op vele andere
manieren gebruikt. Zo vond er recentelijk
nog het festival Flowlands plaats, werd
het Drakenbootfestival er georganiseerd,
was het water het decor van het initiatief
Swim to Fight Cancer en vormde het in
mei van dit jaar zelfs nog het toneel voor
het NK Waterfietsen. Naast de bijzondere
rol die Nijmegen aan de Spiegelwaal
heeft toegedicht, is de stad ook op basis
van andere unieke aspecten verkozen
tot ‘European Green Capital’ van 2018.
Zo wordt ons in het bezoekerspaviljoen
uitgelegd dat zich achter Lent en Oosterhout een windmolenpark bevindt
waarmee jaarlijks 7000 huishoudens
van duurzame stroom worden voorzien.
Ook krijgen wij te horen dat in 2016 al 67
procent van het afval dat terechtkwam bij
de Dar herbruikbaar bleek te zijn en ook
daadwerkelijk naar de kringloopwinkel
werd gebracht, om daar vervolgens weer
verkocht en dus opnieuw gebruikt te
worden. Tevens werd op 16 september een reusachtige picknick
op de Waalbrug georganiseerd, waardoor de brug
een dag lang niet
meer toegankelijk
was voor auto’s
en er dus
gedwongen
op

een milieuvriendelijkere manier gereisd
moest worden. Maar wat betekenen al
die mooie, duurzame initiatieven en de
uitroeping tot ‘European Green Capital’
nou precies voor Nijmegen? Behalve de
komst van bezoekers uit allerlei landen
en van allerlei statussen, van Duitsland tot China én onze eigen koning
Willem-Alexander, leidt het ook tot een
toename in de bewustwording van het
thema duurzaamheid:

Onze toekomst ligt in
handen van de jeugd van
nu
Scholen organiseren projecten rondom het thema en leerlingen voeren er
opdrachten over uit. Dat is alleen maar
mooi, zo stelt het aanspreekpunt dat ons
te woord stond namens Green Capital
Nijmegen, want hoe je het ook went
of keert: onze toekomst ligt in handen
van de jeugd van nu, dus kunnen we
niet vroeg genoeg beginnen met het
introduceren van een bewuste, ‘groene’
levensstijl.
De duurzame projecten zijn echter niet
het enige wat Nijmegen zo groen maakt.
Zo rijden bijvoorbeeld alle Breng bussen
op groen gas en dit groene gas wordt
zelfs regionaal geproduceerd. De verwerking van organisch materiaal levert
compost op, maar in de afvalcentrale wordt er door het gebruik van
een zogeheten Biovergister
óók het groene gas voor
de

REPORTAGE

Je kan deze watertappunten nu ook op Google
Maps vinden
bussen uit gehaald. Dit heeft als gevolg
dat het probleem van de luchtkwaliteit
in het stadscentrum is opgelost, door
een verlaging van 90% van fijnstof en
CO2-uitstoot. Tevens heb je in Nijmegen
21 watertappunten waar je gratis kraanwater kunt tappen. Deze watertappunten
kunnen op jaarbasis mogelijk 100.000
stuks aan wegwerpflesjes schelen. Dit
komt doordat de watertappunten gratis
zijn, waardoor meer mensen een hervulbare fles gaan gebruiken. Dit initiatief
kwam vanuit Marianna Bakker samen
met de Green Capital Challenge Water
en Tap-Art. Je kan deze watertappunten
nu ook op Google Maps vinden, dit zorgt
ervoor dat mensen er meer gebruik van
maken en ze ook sneller kunnen vinden.
Ook worden de tappunten kunstzinnig
aangekleed om ze zo meer op te laten
vallen.
Bovendien zijn er binnen Nijmegen
meerdere horecagelegenheden en winkels die zich richten op duurzaamheid.
Deze ondernemers kun je vinden langs
de Green Capital Challenge ‘Eerlijke
Winkelroute’, die samen met Huis voor
de Binnenstad in kaart is gebracht. Zo
gebruikt de Yoghurt Barn alleen biologische zuivel en plantaardige bakjes,
benut De Pannenkoekenboot
groene energie door restwarmte te gebruiken en
vaart deze op brandstof
van de GTL Fuel
Marine. Dit is een
innovatieve
brandstof
die niet
gif-
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tig en goed biologisch
afbreekbaar is, ook kan
deze brandstof een positieve bijdrage leveren
aan het verbeteren van
de luchtkwaliteit. Daarnaast hebben we in Nijmegen een
kattencafé, het Kattencafé Balthazar, een diervriendelijk en
vegetarisch café waar je kan
genieten van biologische
streekproducten. En heb je
zin in een yoga workshop?
Dan kun je naar Bhalu,
waar ze ook nog eens de hele
dag een biologisch menu hebben voor
ontbijt en lunch.

Volgend jaar is Oslo
namelijk de uitverkorene
om zich een jaar lang
European Green Capital te
mogen noemen
Mocht je nu geïnspireerd zijn door de
redenen die ervoor hebben gezorgd
dat Nijmegen is verkozen tot European
Green Capital van dit jaar en zou je
zelf ook wat meer je steentje willen bijdragen aan een duurzame levensstijl?
Zorg dan dus dat je in het centrum van
Nijmegen de bus pakt in plaats van de
auto en koop als je dorst hebt geen
nieuw flesje in de winkel, maar vul
je gebruikte fles opnieuw met water
uit één van de watertappunten. Kies
daarnaast ook eens voor die duurzame
horecagelegenheid in plaats van voor
dat restaurantje waarvan je weet dat
het eten er erg lekker is, maar het duurzame bewustzijn wat minder hoog in
het vaandel staat. De afsluiter van het
jaar als European Green Capital
vindt al op 18 december plaats,
wanneer deze Freem
net is uitgekomen, en zal
van 20:00u tot 22:00u
gehouden worden in de

Lindenberg. Tijdens dit laatste evenement zal worden teruggeblikt op het
afgelopen jaar, maar wordt er middels
de vraag “Hoe blijven we voor altijd
European Green Capital?” ook zeker
gesproken over hoe het nu verder moet.
Volgend jaar is Oslo namelijk de uitverkorene om zich een jaar lang European
Green Capital te mogen noemen, maar
laten wij als Nijmeegse studenten vooral
de duurzame projecten van de stad een
vervolg geven en ons nog steeds
van onze meest duurzame kant
laten zien!

COLUMN

Generatie Why?
Pokémonkaarten, MSN, Blackberry telefoons, flippo’s en Foxkids. Heb ik zojuist jouw jeugd in een notendop samengevat? Gefeliciteerd! Dan ben jij hoogstwaarschijnlijk een millennial en daarmee een deel
van dé gouden generatie als het op het gebied van technologie aankomt. Met multimiljardairs als Mark
Zuckerberg (oprichter Facebook) en Joe Gebbia (oprichter Airbnb) heeft deze generatie hun stempel weten te drukken op de ontwikkelingen in het technologische tijdperk. Maar wat weten we eigenlijk van
deze whizzkids? En is er niet een hele nieuwe generatie op komst die op het punt staat deze techniekgenieën van hun troon te stoten?
TEKST JELLE STEIJVERS
BEELD DEVENY DE KORT
Je kent hem wel; dé millennial. Met zijn frisse haar en
veel te grote designer bril zit hij al slurpend aan een
‘coffee to go’ achter zijn Macbook een bagel te eten. Een
bagel die hij net gekocht heeft in een nét iets te hippe
‘vegan’ tent in Amsterdam. In zijn oren zitten twee opzet
stukjes van een tandenborstel, waardoor hij schijnbaar
muziek aan het luisteren is (zijn elitaire gezichtsuitdrukking doet vermoeden dat het jazz is). Hij werkt in een
flexibele werkomgeving met standing desks en een
healthy kantine, waar om het uur een verplichte brainstormsessie wordt gehouden. Op de achtergrond van
zijn iPhone staan foto’s van zijn vakantie in Thailand,
waar hij in zijn tussenjaar is gaan backpacken en zichzelf
opnieuw heeft ontdekt.
Deze Silicon Valley bewoners vallen onder de zogenoemde Generatie Y. Dit wil zeggen; iedereen die tussen
1980 en 2000 geboren is. Als een slap aftreksel van een
veel te zoetsappige RomCom met Hugh Grant in de
hoofdrol, speelt het ene na het andere sprookjes verhaal
zich af onder deze generatie. De ene computer nerd na
de andere verandert binnen no-time in een succesvolle
playboy met een miljarden vermogen. Meneer Heffner
zal zich omdraaien in zijn graf, maar de computerfreaks
lopen weg met zijn Bunny’s. Social Media sites als
Facebook en Twitter kunnen concurreren met de grootste
bedrijven op de beurs en Zuckerberg & co mogen zich
daardoor scharen onder de echte kapitaalbezitters van

deze aarde.
Het is duidelijk dat deze millennials een big deal zijn,
maar voor hoelang zal dit nog zo blijven? Er is namelijk
weer een hele nieuwe generatie op komst; Generatie
Z. hier valt iedereen onder die in 2000 of later geboren
is. Met 2018 als jaar waarin de allereerste jonkies uit
deze generatie het volwassen leven betreden, wordt het
natuurlijk tijd om hier serieus aandacht aan te besteden.
De nieuwe Gebbia’s en Zuckerbergjes liggen al in de
wieg en groeien op met iPad ’s als babysitters. Dit is
hetzelfde als Jimi Hendrix, die een gitaar krijgt voor zijn
elfde verjaardag of Lionel Messi, die op zijn vijfde voor
het eerst een voetbal aanraakt, kortom; een genie die
voor de eerste keer in aanraking komt met zijn genialiteit. Aangezien een echte Zuckerberg en Gebbia dit nooit
hebben gehad, kun je je alleen maar voorstellen wat
voor een wonderkinderen Generatie Z met zich meebrengt.
Ze mogen misschien pas net drinken en auto rijden,
maar de kersverse volwassenen van Generatie Z staan
al klaar om het stokje over te nemen van de millennials.
Het technologische begrip in combinatie met de jeugdige blik op het leven zorgt voor een krachtsverschil tussen de twee generaties, dat we niet meer hebben gezien
sinds Asterix en zijn Galliërs een matpartijtje hadden
met een paar Romeinen. En wat Generatie Y betreft; It’s
all downhill from here.
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MOEILIJKE
MEMES
Vroeger alleen bekend onder de diehard nerds, tegenwoordig genieten ook ‘normies’
van ze: memes. Eén van de grootste redenen dat de student nog Facebook heeft. Eindeloze tags
onder de prachtigste plaatjes die het internet ons te bieden heeft. Ook op Instagram kun je je lol
niet op. Maar, wat weet jij nou eigenlijk écht van memes? We stellen voor dat je je
wetenschappelijke artikelen aan de kant legt, want het wordt tijd om écht belangrijke kennis tot
je te nemen.
TEKST YANNICK BAAY & CEDRA VAN ERP
BEELD LISANNE VERGOUWEN

Generatiekloof
“Racistische plaatjes, waarin grappen worden gemaakt over
niet-witte mensen. Memes worden ze genoemd”. Hiermee
opende de NOS het 8 uur journaal en het was niet eens 1
april. Nu zijn er een aantal problemen met deze definitie,
vooral het gedeelte waar de NOS memes racistisch noemt.
Natuurlijk bestaan er ook racistische memes maar het overgrote deel van de memes die op internet gedeeld worden, zijn
niets minder dan grappige plaatjes. Deze definitie is eigenlijk een heel goed voorbeeld van de verschillen tussen onze
generatie en de oudere generaties die bij de NOS nog op de
knoppen drukken. Want zeg nou zelf, de gemiddelde student
had memes nooit op deze manier beschreven.
Als we wat beter kijken naar de verschillen tussen onze generatie en de oudere generaties, blijkt dat het eigenlijk best wel
logisch is dat er vaak verkeerde ideeën bestaan over memes.
Onze ouders hadden in hun jeugd geen smartphone met apps
als Reddit, 4chan, Facebook, 9GAG en Twitter. Voor ons, de
jeugd, zijn memes vanzelfsprekend. Je maakt ze zelf, je tagt
vrienden in memes, je stuurt ze door via Whatsapp. Voor de
oudere generaties zijn het vaak rare plaatjes met tekst die
nergens op slaat. Want een zeehond kan toch helemaal geen
auto besturen?
Maar deze meme is nog prima uit te leggen met wat geduld
en inspanning. Er zijn echter ook memes die totaal niet zijn
uit te leggen aan mensen die ze niet kennen. Memes bestaan
tegenwoordig al zo lang, dat er een hele hoop internet-inside
jokes zijn ontstaan.

Geschiedenis van memes
Aan het begrip ‘meme’ gaat meer vooraf dan de meeste
millennials onder ons waarschijnlijk denken. Het begrip werd
voor het eerst geïntroduceerd in 1976 in het boek ‘The Selfish
Gene’ door bioloog Richard Dawkins. Dawkins wilde met het
begrip ‘de eenheid van culturele evolutie’ aanduiden. Een
meme werd bekend als een idee, een soort gedrag of een stijl
die van persoon op persoon wordt doorgegeven met vaak als
doel om een bepaald fenomeen of thema te representeren
(Merrian Webster Dictionary).
Tegenwoordig is de meme vooral bekend als een mediavorm
die humoreuze content bevat en van persoon tot persoon
wordt verspreid op het internet (Karen Schubert, 2003). Hoewel memes over het algemeen onder de meeste studenten
wel een bekend fenomeen zijn, is dit niet altijd zo geweest. In
de tijd dat memes hun eigen naam nog niet kenden, werden
ze vooral gedeeld via e-mail, online chatrooms of websites
die simpelweg vol stonden met gifjes. Rond deze tijd ontstond ook de ‘demotivational poster’ meme: een poster met
een motivationele afbeelding en titel, waarbij in de ondertitel
een cynische, demotiverende opmerking wordt neergezet.
Hierna begon het internet vol te staan met zogenaamde ‘flash
animations’ (bewegende animaties), maar toen Youtube
opkwam was het hier al snel mee afgelopen. In de tijd van
Youtube verschenen meer grappige filmpjes online (denk aan
de ‘Charlie bit me!’ hype). Rond deze tijd kwamen ook ‘4chan’
en ‘Reddit’ op: deze websites groeiden uit tot
populaire meme platforms en hebben een grote rol gespeeld

bij het ontstaan van memes.
Tussen 2011 en 2014 werden memes dan eindelijk bekend
onder het grote publiek, vooral door platforms zoals Twitter
en Facebook. In het begin waren vooral de ‘top text, bottom
text’ memes populair. Hiernaast kwamen ook ‘advice animals’
op; afbeeldingen van dieren met een grappige quote
(‘advies’) eronder. Ook werden een hoop filmkarakters tot
memes omgetoverd.
Dankzij de vele meme generators die er waren werd het voor
‘normies’ ook makkelijk om memes te creëren en deze op
Facebook te delen. Memes werden (tot verdriet van de echte
kenners) mainstream.
Na ongeveer het jaar 2014 begon het tijdperk van ‘dank
memes’: in eerste instantie werden hier memes mee bedoeld
die viraal gingen en op deze manier cliché of mainstream
werden. Maar tegenwoordig wordt de term vooral positief
gebruikt: dank memes zijn memes zo random en obscuur dat
ze als geniaal worden beschouwd.

want de echte posters en de generator-posters hebben
precies dezelfde opmaak.
Behalve politieke memes bestaan er, helaas, ook racistische
memes. Wat dat betreft had de NOS het niet helemaal fout.
Vooral 4chan staat er om bekend om een bron van memes te
zijn die gebruikt worden door de alt-right (‘alternatief rechts’)
beweging in de Verenigde Staten. Pepe the Frog is bijvoorbeeld een meme die veel wordt gelinkt aan deze rechtsextremistische beweging en 4chan.
Leuke (Nijmeegse) memepagina’s
Memes zijn natuurlijk het leukst wanneer ze herkenbaar zijn
en steeds meer mensen genereren hun eigen memes. We zien
dan ook dat er steeds meer specifieke meme pagina’s voor
bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld gericht op
studenten) opkomen, vooral op Facebook. Om deze reden zijn
wij een op zoek gegaan naar leuke Nijmeegse memebases.

‘Dankzij de vele meme generators die er waren werd het voor ‘normies’
ook makkelijk om memes te creëren en deze op Facebook te delen.’
Memes en politiek
Het leukste aan een meme is het feit dat de afbeelding veel
gedeeld wordt en veel verschillende mensen bereikt. Memes
zijn dus eigenlijk een hele slimme manier om boodschappen
over te brengen naar een groot publiek, zonder daar veel
geld in te steken. Dit klinkt als een magische oplossing voor
bijvoorbeeld politieke partijen. En memes worden inderdaad
ook ingezet door politieke partijen, maar dit gaat niet altijd
goed, zoals in het geval van de VVD. De partij begon een
campagne met een aantal posters met slogans die een hoog
meme-gehalte hebben. Maar daarnaast zette de partij ook
een generator online, waar mensen zelf hun eigen VVD-poster
konden maken. En dat is natuurlijk vragen om problemen,

Zo stuitten wij op de Facebook pagina ‘Knapperige Memes
voor Nijmeegse Jeugdigen’, waar een hoop situaties geschetst worden die herkenbaar zijn voor studenten op de
Radboud Universiteit. Een wat algemenere maar populaire
studenten meme page is ‘Studentenproblematiek’, ook een
perfecte pagina om je tijd mee te verdoen wanneer je eigenlijk zou moeten studeren. Daarnaast is ‘Mythische Miems
voor de Makkelijke Mens’ ook zeker een aanrader.
Helaas zijn er niet zo heel veel Nijmeegse meme-pagina’s te
vinden, en dat vinden wij betreurend. Daarom bij deze de oproep aan alle meme nerds onder ons die dit lezen: kom maar
op met die CW meme page!

RED JIJ DE WERELD?
DUURZAAMHEIDSQUIZ

Het wordt ons iedere dag minimaal één keer gezegd: we moeten duurzamer gaan leven. Zo niet, dan vergaat de
aarde simpelweg. Door middel van een paar kleine aanpassingen in je dagelijkse gewoontes kun je al een stuk
duurzamer leven, maar in hoeverre doe jij dat zelf al? Beantwoord de enige echte duurzaamheidsquiz van Freem en
test hoe duurzaam jij leeft!
TEKST YANNICK CHALKIOPOULOS & ISHAA VAN DER GOUW
BEELD SANNE ROSENDAAL
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Hoeveel dagen in de week eet jij
gemiddeld vlees?

Hoe lang sta jij gemiddeld onder
de douche bij een douchebeurt?
A. Minder dan 5 minuten
B. Ongeveer 5 tot 15 minuten
C. 15 minuten of meer

A. Ik eet helemaal geen vlees
B. Ik eet drie of minder dagen per
week vlees
C. Ik eet vier of meer dagen per
week vlees

5

Maak jij gebruik van ledverlichting en/of
spaarlampen?
A. Ik maak gebruik van zowel
ledverlichting als spaarlampen
B. Ik maak gebruik van ledverlichting
of spaarlampen
C. Ik maak geen gebruik van
ledverlichting of spaarlampen

6

In de winter zet ik de verwarming...
A. Alleen aan als het echt nodig is
B. Aan op een temperatuur dat het in
ieder geval niet vriest binnen
C. Zo hoog mogelijk zodat ik in een
t-shirt rond kan lopen

4

3

Welke afvalsoorten scheid jij?
A. Ik scheid plastic, groen afval
en/of papier
B. Ik scheid alleen plastic afval
C. Ik scheid helemaal geen afval

Gebruik je voor je vervoer vaker de fiets of de
auto?
A. Ik gebruik bijna alleen maar de fiets
B. Ik gebruik de auto en de fiets ongeveer
even vaak
C. Ik gebruik bijna alleen maar de auto

7

Wat doe jij met oude kleren?
A. Die doneer ik aan een goed doel
of ergens anders
B. Die bewaar ik, misschien doe ik ze
later toch weer aan!
C. Die gooi ik weg, heeft toch
niemand meer wat aan
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Hoe vaak gebruik je jouw televisie?

De planten op mijn kamer zijn...

Als ik de samenvattingen voor mijn
tentamen leer, dan...

A. Ik kijk geen televisie
B. Ik zet hem alleen aan als ik echt
televisie ga kijken
C. Ik zet hem op de achtergrond
aan zodat het niet zo stil is

A. Echt en nog altijd in leven
B. Afwezig want ik heb geen
planten op mijn kamer
C. Hartstikke nep en van plastic

A. Leer ik ze op mijn computer
B. Print ik ze dubbelzijdig uit
C. Print ik ze enkelzijdig uit

MEESTE A, VAN A-LTIJD DUURZAAM
Wow, jij bent echt enorm duurzaam bezig! Jouw duurzame gedrag helpt er zeker aan mee dat de ijskappen minder snel smelten.
Je mag ongelofelijk trots zijn op jezelf en de aarde bedankt je voor je support.
MEESTE B, VAN B-IJNA DUURZAAM BEZIG
Je probeert in ieder geval mee te helpen aan een iets minder snelle ondergang van onze mooie aarde, ook al gaat dat op sommige
punten iets minder soepel. Misschien een klein beetje meer inzet, maar toch goed dat je erover nadenkt!
MEESTE C, VAN C-ATASTROFAAL
Jij redt de wereld zeer zeker niet. Je helpt er zelfs bijna persoonlijk aan mee dat onze aarde vergaat. We raden je aan om misschien
toch iets minder lang te douchen, iets vaker te fietsen en misschien te denken aan de arme ijsberen op de Noordpool als een vorm
van motivatie voor duurzaam leven.

Wat is het verhaal van Codebreakers, vraag je je misschien af?
Wie zijn wij nou eigenlijk? Codebreakers willen hun eigen
verhaal creëren, een verhaal starten, en bovenal onderdeel
zijn van elk goed verhaal.
Het is een mechanisme dat ontstaan is door de onuitputtelijke
behoefte altijd overal alles uit te willen halen. Het meeste uit
onszelf, nog meer uit anderen.

WE ARE CODEBREAKERS

WHO ARE
YOU?
WEARECODEBREAKERS.COM

BAS KAMPHUIS
Relatiemanager
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STAP VOOR STAP NAAR EEN CLEANUP
Als er een onderwerp niet mag ontbreken wanneer het gaat over millennials dan is het wel duurzaamheid. De
laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor milieuproblemen zoals de opwarming van de aarde en de
plasticsoep in de oceanen. Allemaal leuk en aardig die zomerdagen in de herfst, maar als we niet oppassen is dit
het begin van serieuze klimaatproblemen. De Europese Unie is al bezig met het maken van plannen om bepaalde
soorten plastics te gaan verbieden en het klimaatakkoord van Parijs moet ervoor zorgen dat de uitstoot van
broeikasgassen aan banden wordt gelegd. Allemaal goede ideeën, maar de uitvoering hiervan gaat vaak traag.
Gelukkig zijn er ook initiatieven vanuit andere organisaties en personen die op hun manier een steentje willen
bijdragen aan een schoon milieu en een beter klimaat.
TEKST EVIE AERTS & HANNE DE HAAN
BEELD KARSTEN ALBERS

The Oceans Cleanup

Project Plastic Soup Foundation app

In 2010 kwam Nederlander Boyan Slat op zestienjarige leeftijd
met een idee om iets te doen tegen plasticsoep. Voor zijn
profielwerkstuk op de middelbare school bedacht hij een
constructie waarbij honderden meters lange drijvende armen
plastic opvangen en uit de zee halen. De armen worden door
stroming, golven en wind in een c-vorm voortgestuwd waarbij
een scherm, dat een paar meter onder water reikt, al het plastic
opvangt. Door middel van een TED-talk, werd het idee van
Boyan wereldwijd bekend. Hij haalde hierdoor veel geld binnen
voor onderzoek, waardoor zijn project verder kon worden
uitgewerkt. Het project ging verder onder de naam ‘The Oceans

Een organisatie die zich inzet tegen plasticsoep is de ‘Plastic
Soup Foundation’. Werkend vanuit Amsterdam hebben zij als
missie: “No plastic waste in our water!”. Het is een foundation
die aandacht vraagt, educatie verschaft en ondersteuning
biedt aan oplossingen voor de plasticsoep in de oceanen.
De foundation begon met een groepje vrijwilligers in 2011
en is uitgegroeid tot een serieuze organisatie met een
wereldwijd netwerk. Met diverse campagnes weten ze invloed
uit te oefenen op het publiek, industrieën en de politiek. In
samenwerking met een internationaal team bestaande uit
EA, Smäll en Ocean Recovery Alliance hebben zij een app
ontwikkeld genaamd ‘My Little Plastic Footprint’.
Met behulp van de app kun je je kennis over plasticsoep
vergroten door bijvoorbeeld het spelen van quizzen. Daarnaast

Cleanup’. Boyan ging vervolgens op plasticsoep expeditie
en werkte aan prototypen die hij testte in de Noordzee. Nu,
acht jaar later, kan The Ocean Cleanup in de Grote Ocean dan
eindelijk echt van start gaan. Boyans doel is om de Great Pacific
Ocean Patch, een plasticsoep die drijft tussen California en
Hawaï, te halveren. Deze plasticsoep is namelijk drie keer groter
dan Frankrijk! Boyan en zijn team zijn de eersten die er met
een project van deze omvang mee aan de slag gaan. In 2020 is
het doel om The Ocean Cleanup uit te breiden naar de andere
oceanen op de wereld, zodat uiteindelijk alle oceanen worden
opgeruimd. Go Boyan!

kun je uitdagingen aangaan, zoals het weigeren van plastic
rietjes als je een drankje bestelt. De app geeft aan hoeveel
plastic je bespaart wanneer je de uitdaging volhoudt en je kunt
de uitdagingen delen met vrienden. Ook kun je de zogenaamde
‘Ocean Heroes’ volgen in hun strijd tegen plastic in de oceaan.
Dit zijn onder andere DJ Oliver Heldens, één van de beste
DJ’s van de wereld en Dorian van Rijsselberge, tweevoudig
Olympisch kampioen windsurfen. Kortom, een app vol met
coole features die informatie geeft over de plasticsoep en die
helpt je plasticverbruik te verminderen. Op jouw beurt help jij
weer de wereld en wereldverbeteraar staat wel cool op je CV
toch?

Greenpeace #Mispaksel verkiezing
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Greenpeace is de overvloed aan plastic verpakkingen zat.
Bijna elk product in de supermarkt wordt verpakt in plastic,
terwijl deze verpakkingen volgens Greenpeace vaak compleet
overbodig zijn. Ze startten de #mispaksel verkiezing,
waarbij mensen konden stemmen op de meest onzinnige
plastic verpakking. Hiermee proberen ze supermarkten en
voedselbedrijven onder druk te zetten om de hoeveelheid
wegwerpplastic te verminderen. Via verschillende sociale
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media als Instagram, Twitter en Facebook, brachten ze dit
onderwerp onder de aandacht en kon er gestemd worden.
Inmiddels is de verkiezing voorbij en heeft Redband, met per
stuk in plastic verpakte winegums, gewonnen voor meest
onzinnige en overbodige verpakking. Red Band laat weten
de prijs serieus te nemen en de verpakking aan te passen.
Daarnaast hebben ze aangegeven in gesprek te willen met
Greenpeace over hun verpakkingenbeleid. Aan de verkiezing
deden bijvoorbeeld ook de plastic folie om een winterpeen
en de plastic verpakking om de eetrijpe avocado’s mee. De
verkiezing is al voorbij, maar iedereen kan nog steeds de
petitie tekenen op www.greenpeace.nl tegen wegwerpplastic
op de website van Greenpeace. Hun doel: Een wereld zonder
wegwerpplastic.

fair trade, biologisch en/of tweedehands zijn. Veel mensen
hebben er moeite mee om te herkennen welke producten
nu duurzaam zijn of ze weten niet waar ze ze kunnen
vinden. De site www.eerlijkwinkelen.nl geeft per stad een
plattegrond met alle winkels die op welke manier dan ook
een duurzaam assortiment hebben. Zo weet jij precies waar je
een verantwoord kopje koffie kunt drinken of een biologisch
broodje kunt halen!

Walk of Waste
Misschien heb je ze al gespot: de versierde prullenbakken
aan de Waalkade in Nijmegen. Ze zijn onderdeel van een
kunstproject om meer aandacht te vestigen op het wereldwijde
plasticsoep probleem. Het project heet ‘The Walk of Waste’
en is in 2017 opgezet door verschillende kunstenaars uit
Nijmegen en omgeving, samen met de nodige sponsoren.
Het is een van de activiteiten in aanloop van de ‘European
Green Capital’ award geweest. 25 prullenbakken zijn nu vrolijk
versierd, allemaal met een bepaalde boodschap, bijvoorbeeld
dat we zorgvuldig met onze grondstoffen om moeten gaan.
Wil je ze allemaal zien? Loop dan eens de prullenbakken route
langs de waalkade. Ben je benieuwd naar de verschillende
boodschappen en de route? Kijk dan eens op www.
walkofwaste.com.

Nijmegen European Green Capital
En nu nog wat dichter bij huis. Dit jaar is Nijmegen namelijk
verkozen tot ‘European Green Capital’ en daarmee de eerste
Nederlandse stad die deze titel mag dragen! Deze award
wordt elk jaar uitgereikt door de Europese Commissie aan
een Europese stad die voorop loopt in duurzaamheid. Op

het moment dat je deze Freem leest zijn de activiteiten van
dit jaar helaas al afgelopen, maar de maandelijkse ‘Green
Capital Challenges’ blijven relevant. Alle Nijmegenaren
kunnen zo meehelpen aan een groenere en duurzamere stad.
Zo is er de Eerlijke Winkelroute: een route van winkels met
veel eerlijke producten. Dit zijn bijvoorbeeld producten die
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TRENDS
THROWBACK

Ken je dat speciale gevoel wanneer je een liedje na een lange tijd terughoort dat je
vroeger helemaal grijs draaide? Logde jij ook drie keer opnieuw in op MSN om er
zeker van te zijn dat je crush had gezien dat jij online was? Of herken je dat enorme
schaamtegevoel wanneer je een jeugdfoto ziet met een verschrikkelijke outfit waarbij je
je afvraagt hoe je bloedeigen ouders je dit ooit aan hebben kunnen doen? Toch kun je er
dan stiekem wel van genieten, want hoe fijn was het om klein te zijn. Hebben wij even
goed nieuws voor je: de volgende pagina’s staan vol met heerlijke trends uit de jeugd
van ons, millennials. Check het en geniet!
TEKST HANNE DE HAAN & CEDRA VAN ERP
BEELD KARSTEN ALBERS

Gadgets
Kun je je nog herinneren dat je vroeger
dol enthousiast werd van een fluffy
worm aan een visdraadje (wie bedenkt
het), waar je moeder met enige ergernis
bij de Intertoys of Bart Smit zo’n tien
euro voor neerlegde? En hoe je dan de
volgende dag het hele schoolplein omver
blies van verbazing om het feit dat jij de
worm van hot naar her manoeuvreerde
zonder hem aan te raken (want:
‘onzichtbaar’ draad!). Mooie tijden waren
dat. Mocht je heimwee hebben gekregen
naar dit prachtige speelgoed: ze zijn
nog te koop bij de Intertoys (We did our
research).

college kun je skippen, je Tamagotchi
eten geven niet.

Kleding
Als je moeder weer eens de oude
fotoalbums uit de kast trekt is het altijd
even pijn lijden bij de aanblik van de
cringy outfits waar je ingehesen werd.
Hoe kan het dat je ooit zo over straat
bent gegaan?! De kledingtrends uit onze
jongere jaren bestonden vooral uit veel
denim (vooral tuinbroeken), ruitjes,
bad- en ribstof, wijde truien en t-shirts
in hele vage kleuren. Eigenlijk alles
waar de winkels op dit moment weer
vol mee hangen, want de kledingtrends
van vroeger zijn weer helemaal hot.
Wij hebben wat foto’s gezocht die deze
trends perfect belichamen om om te
lachen of inspiratie uit te halen. Mag je
daarna zelf bepalen of je naar de Zara
wilt rennen. Of misschien hebben je
ouders nog wat leuks in hun kast hangen
#vintage.

Maar deze worm was niet het enige fluffy
wezen wat ons jaren terug in ons zware
tienerbestaan bijstond. Ook de Furby
was er altijd voor een knuffel wanneer
je verdrietig naar het plafond in je
slaapkamer (die vol hing met glow in the
dark sterren) lag te staren, omdat je jouw
favoriete aflevering van The Powerpuff
Girls had gemist.

Muziek

Het bleef niet bij alleen analoge
dierenvriendjes. Vanaf 2008 was de
Tamagotchi (opnieuw) een trend in
Nederland. Ja dames en heren, hier
begon onze digitale verslaving. Het
ging hier ook niet zomaar om een
spelletje, jouw Tamagotchi vroeg om een
intensieve dagelijkse verzorging. Hoe
wreed was het dat dit beestje na één dag
geen eten krijgen het loodje legde… Dág
15 euro! Maar ook van dit speelgoed kan
men nog steeds genieten, een paar jaar
terug heeft het namelijk een comeback
gemaakt. Mocht je er naar aanleiding van
deze tekst één aanschaffen, vergeet niet:

Vandaag de dag kan iedereen eigen
afspeellijsten maken vol met favoriete
muziek door de vele beschikbare
muziekapps. Vroeger was je echter
overgeleverd aan het aanbod op de
radio, de muziek van je ouders en de cd’s
die je kreeg of kocht van je spaargeld.
Later konden we onze telefoons en iPods
volproppen met illegaal gedownloade
MP3-bestanden met niet altijd even
goede kwaliteit. Thank god voor Spotify
vandaag. Wij hebben een afspeellijst
gemaakt met nummers die waarschijnlijk
in je geheugen gegrift staan of die
je al vergeten was, maar waarvan je

gegarandeerd de gehele tekst nog mee
kan zingen. Ook leuk: speel de eerste
10 seconden van een nummer aan je
vrienden en laat ze raden welke ‘90s of
‘00s hit het is!
Avril Lavigne - Sk8er Boi
Oasis - Wonderwall
Natasha Bedingfield - Unwritten
Nirvana - Smells Like Teen Spirit
Tess - Stupid
Gwen Stefani - The Sweet Escape
Green Day - Boulevard of Broken Dreams
K3 - Oya lélé
Eminem - Lose Yourself
Cher - Believe
The Pussycat Dolls - Don’t Cha
Ch!pz - 1001 Arabian Nights
Alphabeat - Fascination
Lady Antebellum - Need You Now

Sociale media
Tegenwoordig komen we om in de
Snapchats, gelikte Instaposts en
Whatsappjes. Niet gek dat wij millennials
zo into internet en sociale media zijn,
want het begon al jong. Het begon
met chatten op MSN. Na school achter
die mega koelkast van een computer
schuiven om met je klasgenootjes (die
je tien minuten geleden nog had gezien)
te chatten, we deden het allemaal. Werd
je genegeerd door je crush? Dan gooide
je gewoon even een buzzer in het spel.
Misschien moeten ze die functie op
Whatsapp terugbrengen… En hierna
kwam natuurlijk Hyves op. Dit platform
heeft niet veel uitleg meer nodig, het
was kortom geweldig. Toch jammer dat
Facebook geen Pokebuddy’s, krabbels en
dansende bananen bevat.

Spelletjes
Als je nu het woord spelletjes hoort
vallen dan denk je waarschijnlijk aan
drankspelletjes, maar vroeger was er
een veel groter scala aan spelletjes die
je speelde om je maar niet te vervelen.
Zo waren er de buitenspeelspelletjes
Stand-in-de-mand, Annemaria
Koekoek en Boompje verwisselen die
je kon spelen met je vrienden van de
basisschool of kinderen uit de straat.
Als de straatlantaarns aangingen wist
je dat het tijd was om naar binnen te
gaan. Op een regenachtige dag kon
je thuis bord- en kaartspellen spelen
zoals Levensweg, Party & Co of Halli
Galli. Tegelijkertijd ontwikkelden in onze
jongere jaren langzaamaan de digitale
spelmogelijkheden zich. Zo kon je op
de computer Pinball en Mijnenveger
(was er ook maar iemand die de logica
van dit spel begreep?) spelen en
later de cd-romspellen Rollercoaster
Tycoon en De Sims (Motherlode!). Als
je echt cool was had je dan ook nog
een Nintendo met Nintendogs, Mario
Kart en Pokémon. Toen het internet
zich eenmaal goed ontwikkeld had
konden ook online spelsites zoals Habbo
gespeeld worden. Of je kon met je

vriend of vriendin Bubble Trouble spelen;
de perfecte bezigheidstherapie tijden
informaticalessen. Vervelen hoeven we
ons al lang niet meer.

Televisieprogramma’s van
vroeger
We Netflixen nu heel wat af met zijn
allen. Waarschijnlijk weten de driejarigen
van nu hoe ze hun favoriete serie op
moeten zetten, maar zo ver waren wij
nog niet. Wij kropen gewoon nog lekker
met onze zussen en broers achter de
televisie, om bijvoorbeeld programma’s
op Fox Kids of Nickelodeon te kijken.
En heel af en toe als je ouders niet thuis
waren misschien ook wel Jersey Shore
op MTV. Wij hebben een lijstje van onze
favoriete programma’s van vroeger
opgesteld, waarschijnlijk voor velen
herkenbaar:
Hamtaro
Hey Arnold!
Lizzy Mcguire
Brum
The Ninja Turtles
Johnny Bravo
Scooby Do
Cow and Chicken
Sixteen
Courage the cowardly dog
Ed, Ed and Eddy
Beugelbekkie
Purno de Purno
Fokkie Slim
Eefje Wentelteefje
Taarten van Abel
Kids Top 20
Madelief
Otje
Loenatik
Kloontje het Reuzekind
Zaai
Pokémon
Shin Chan
Totally Spies
The Powerpuff Girls
Angela Anaconda
Avatar
Fairly Odd Parents
Het huis Anubis
Rocket Power
Jimmy Neutron
Oggy en de Kakkerlakken
Spongebob
Wizzy & Woppy
Kids from room 402
Rugrats
Animaniacs
Tweenies
Pucca
De club van Sinterklaas
Recess
Topstars
Spring!
Zoey 101
My life as a teenage robot
Bruine beer in het blauwe huis
de BZT show
Expeditie Berenklauw
Ernst en Bobbie
Bassie en Adriaan

REDACTIE

DE FREEM REDACTIE VAN
De nieuwe Freem redactie staat dit jaar weer klaar om de leukste
interviews, vetste rapportages, creatiefste columns en nog veel meer
te schrijven en vorm te geven. Dat allemaal met originele thema’s om
alle communicatiewetenschappers nieuwe inzichten op werk- en
interessegebied te geven. De tekstredactie bestaat dit jaar uit:
Evie Aerts, Hanne de Haan, Luc Keersmaekers, Yannick Chalkiopoulos,
Yannick Baay, Cedra van Erp, Lin Houben, Ishaa van der Gouw, Eline
Keuven, Jelle Steijvers en Ming Ebbinkhuijsen. De beeldredactie wordt
gevormd door: Karsten Albers, Sanne Rosendaal, Deveny de Kort,
Lisanne Vergouwen en Fleur Stolk. Wij kijken er naar uit om weer vijf
prachtige edities van dit tijdschrift neer te zetten!
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Sinds september zijn de nieuwe commissies van Mycelium onder leiding van het 30e bestuur druk bezig
om te zorgen dat leden weer een tof jaar kunnen beleven. Van knallende feesten tot een congres en van
een studiereis tot aan het smoelenboek: de commissies zijn van alle markten thuis. Dit verdient wel een
plekje in de Freem, toch? Wij stellen de commissies aan je voor!

CONGRESCOMMISSIE

TEKST ELINE KEUVEN & LIN HOUBEN
BEELD FLEUR STOLK

REISCOMMISSIE
Ik ga op reis en neem mee: Frank de Groot, Aster Taken,
Milou Braat, Mart Megens en Dara den Haan onder leiding
van Evie Schellens.
Zij zullen dit jaar
verantwoordelijk
zijn voor de geliefde
jaarlijkse studiereis..
Een week vol met
lachen, cultuur snuiven en koude biertjes
staat al te wachten op
een aantal gelukkige
communicatiewetenschappers die in het
voorjaar in het vliegtuig zullen stappen
naar een bestemming
om van te dromen,
wij gaan alvast onze
koffers inpakken!

Dit is een redelijk nieuwe commissie binnen Mycelium. Samen
met Babylon, de studievereniging van Communicatie- en Informatiewetenschappen, wordt dit jaar voor de derde keer het congres
georganiseerd. Dit evenement bestaat uit verschillende plenaire
sessies en workshops waarbij er zowel sprekers uit de wetenschap
als uit het bedrijfsleven iets komen vertellen. Super interessant en
heel leuk om eens bij te wonen! De leden van deze commissie zijn
Thijs Moors en Diede van Dijk onder leiding van Eveline de Boer.

FEEST- EN BORRELCOMMISSIE

INTRODUCTIECOMMISSIE

Bij sommige studenten zit deze week nog fris in het geheugen
en voor anderen is het misschien alweer een paar jaar terug; de
introductieweek. Deze hopelijk onvergetelijke week duurt maar
liefst acht dagen en staat in het teken van allerlei leuke activiteiten, feestjes en spelletjes om de nieuwe eerstejaars te verwelkomen. Binnen deze week maken aankomende studenten namelijk
kennis met Mycelium, de studie Communicatiewetenschap, de
universiteit en de stad Nijmegen. Dit doen ze door verschillende
spellen te spelen en nog meer feesten bij te wonen. De introductieweek van het collegejaar 2019-2020 zal worden georganiseerd
door Noortje van Zijl, Eki Driessen, Willem Leget, Femke van der
Wal, Koen Horn, Jill Evers en Pleun Cornelis, onder leiding van
Gijs Posthouwer.

Ook dit jaar verzorgt de Feest- en borrelcommissie, beter
bekend als de FeBo, weer alle legendarische borrels en
feesten van Mycelium. Hieronder vallen onder andere
de bekende BaMyPo en Inglorious feesten die dit collegejaar beide drie keer zullen plaatsvinden. Ook zijn ze dit
jaar, samen met de Lustrumcommissie, verantwoordelijk
voor het lustrumgala en het lustrumfeest. Onder leiding
van Gijs Posthouwer zullen de feesten en borrels dit jaar
worden georganiseerd door Sophie van Tegelen, Lars
Telgenhof Oude Koehorst, Jaël Huijboom, Emma de Blok,
Sanne Bours, Fiona Clamor en Rosa van Meel.

EETCOMMISSIE
Dit jaar gaan Dhanu Pepers, Lotte Hendriks en Erik Voncken onder leiding van Manouk
van Doren ervoor zorgen dat de leden van Mycelium geen honger hoeven te lijden.
Met zekere regelmaat organiseren zij voedsel gerelateerde activiteiten zoals het kerstdiner, het versieren van een eigen plakje cake en nog veel meer. Wij hebben er nu al
zin in!

M INSIDE
MEDIACOMMISSIE
Bang dat je de leukste feestjes van het jaar gaat missen? Geen zorgen! Eerder bekend
als de promotiecommissie, maar vanaf dit jaar met een nieuwe naam, gaat de
mediacommissie ervoor zorgen dat jouw myceliumagenda up-to-date blijft! Onder
leiding van Manouk van Doren zullen Nina Verstappen, Marloes van de Sande, Eva
Nagelkerke, Sofie Veerbeek en Puck van Overvest er voor zorgen dat geen enkel evenement ons voorbij gaat! Daarnaast zetten deze 6 meiden samen met de lustrumcommisie ook de almanak in elkaar. Wij zijn nu al benieuwd!

SPORTEN SPELCOMMISSIE

Ondertussen mogen we alweer
aftellen tot ledenweekend 2019,
maar wat was het een feestje
dit jaar! Met “wat je vroeger
later worden wilde” als thema,
hebben een heel aantal ridders,
prinsessen, profvoetballers, doctoren en koks, een heel weekend
vol plezier gehad. Zelfs de politie
en de brandweer waren van de
partij! We kunnen niks anders
dan in spanning afwachten wat
de nieuwe commissie voor ons
in petto heeft: Nicole de Boer,
Pleun Driessen, Joline Ketelaar,
Lott Fransen en Roel Bors en
Eveline de Boer.

Voor de sportievelingen -of niet zo
sportievelingen- onder ons, zal de sporten spelcommissie er ook dit jaar weer
voor zorgen dat we niet enkel achter de
schoolbanken hoeven te zitten, maar
ook kunnen ontspannen met een portie
komische spellen en activiteiten. En zoals
ieder jaar, organiseren ze ook dit jaar opnieuw de beroemde Batavierenrace. De
sport- en spelcommissie bestaat dit jaar
uit Demi van de Huygevoort, Matthijs de
Graaff en Just van Hal, onder toeziend
oog van Gijs Posthouwer.

WEEKENDCOMMISSIE

LUSTRUMCOMMISSIE
Er is er een jarig, hoera, hoera! Dat
kun je wel zien dat zijn wij! Mycelium
viert jaar feest want dit jaar bestaan
we 30 jaar, en dat moet uiteraard
gevierd worden. Iedereen is uitgenodigd om er dit jaar een groot feestje
van te maken. Zet je feesthoed maar
alvast op en pak de toeters er al maar
bij! Verantwoordelijk voor dit mega
feestje zijn Myrthe van Boekel, Florine
Dams, Florian Duclos, Jurre Engbers,
Lennert van Everdingen, Bart Jansen,
Thijs Onvlee, Sophie Hagenbeek en
Koen Cooijmans.

EXCURSIECOMMISSIE
Alle leuke en boeiende uitstapjes worden georganiseerd
door de excursiecommissie. Deze verzorgt de formele
activiteiten voor Mycelium en geeft ons op deze manier
een kijkje in het communicatiewetenschappelijke praktijkleven waar we later (hopelijk) allemaal terechtkomen.
Het bekende evenement Dag van de Toekomst wordt
ook elk jaar door hen georganiseerd en is altijd weer een
groot succes. Emma Heshusius, Laurelle Spaas, Hannah
Vlastuin en Nino van Tour gaan onder leiding van Evie
Schellens hun uiterste best doen om een hoop interessante excursies te verzorgen.

VVV

VRAAG
VAN VANDAAG
Deze editie van Freem staat in het teken van de millennials. Een veelbesproken onderwerp onder onze millennials is duurzaamheid. Wij vroegen daarom aan onze studenten in hoeverre zij rekening houden met duurzaamheid.

In hoeverre houd jij rekening met duurzaamheid?
TEKST LIN HOUBEN & YANNICK CHALKIOPOLOS
BEELD FLEUR STOLK

“Duurzaamheid, tja... Het is niet
zo dat ik een fanatieke aanhanger
van Greenpeace ben ofzo, maar ik
probeer wel bijvoorbeeld afval te
scheiden. Ook draai ik de verwarming niet zo snel naar 27 graden (in
tegenstelling tot mijn ouders). Lampen laat ik nooit aanstaan als ik weg
ga, en als het echt donker wordt vind
ik kaarslicht veel gezelliger dan een
lamp. Want zeg nou zelf: niemand
wordt echt vrolijk van een TL-lamp
boven je hoofd.”

Sanne Bours
Eerstejaars

“Ik zou niet zeggen dat ik heel
bewust bezig ben met duurzaamheid, maar opzich doe ik wel aan
afvalscheiding, weinig eten weggooien en pak ik vaak de fiets.
Dat gaat meer onbewust, maar
ik houd er dus toch wel rekening
mee.”

“Mijn antwoord op de vraag is
dat ik me niet heel erg bewust
bezighoud met duurzaamheid,
maar bijvoorbeeld wel kies voor
het OV of de fiets i.p.v. reizen met
een scooter of brommer.”

Fleur Hensen
Eerstejaars
“Ik zou als antwoord geven dat
ik me helemaal niet bewust
bezighoud met duurzaamheid.
Het enige wat in me opkomt is
dat ik elke dag met het openbaar
vervoer reis.”

“Ik doe m’n best om
zo goed mogelijk mijn
afval te scheiden.
Daarnaast probeer
ik ook om wat meer
vegetarisch te eten en
pak ik (bijna) altijd de
fiets!”

“Ik houd me het meeste bezig met
het minder gebruiken van plastic,
dus zelf een tasje meenemen naar
de winkel, groenten en fruit niet in
een apart plastic zakje doen maar
los etc. Ook eet ik sinds ik op mezelf woon een stuk minder vlees
- want vlees is duur. Maar toch, als
er de mogelijkheid is om met de
auto ergens heen te gaan stap ik
daar liever in dan dat ik door weer
en wind met de fiets ga.”
Mike Struike
Eerstejaars

Hannah Vlastuin
Tweedejaars

Lieve de Klerk
Tweedejaars

Pleun Cornelis
Tweedejaars

Evelien Schreurs
Derdejaars
“Ik ben niet zo veel bezig met
duurzaamheid, ik kook alleen soms
vegetarisch en probeer minder lang
te douchen. Ook heb ik wat plantjes
op mijn kamer staan die ik in leven
probeer te houden, die ook wat CO2
opvangen natuurlijk. Daarnaast
probeer ik zoveel mogelijk mijn afval
te scheiden.”

Lisa van Lith
Masterstudente
“Ik heb de Plastic Soupies challenge gedaan,
wat inhield dat ik 7 weken lang zo weinig
mogelijk plastic “moest” kopen. De challenge
zelf was erg moeilijk en niet echt een idee van
mezelf, waardoor ik het nu niet echt doorzet.
Het wordt ons eigenlijk best lastig gemaakt om
duurzaam te leven, duurzaam leven is vaak
ook duur (vind ik zelf). Ik ben er door de Plastic
Soupies Challenge in ieder geval meer over na
gaan denken!”
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STUDENT(EN)TALENT
Mysterieus, magisch en dromerig. Het zijn enkele termen waarmee Mart en Frank de betekenis van de naam
van hun gloednieuwe band INDIGO uitleggen en direct ook aangeven wat voor sound ze het publiek willen
bieden. Ze begonnen met z’n tweeën, maar inmiddels bestaat INDIGO uit vier bandleden en wordt er in
rap tempo doorgestoten naar een doorbraak in de muzikale wereld. Het oorspronkelijke idee was om deze
rubriek in een nieuw jasje te gieten en ‘een week uit het leven van …’ te introduceren, maar al snel bleek dat
het leven van een bandlid van INDIGO simpelweg niet in één week te vangen is en dus gaan we met Mart en
Frank op een tocht door het ontstaan én de toekomst van hun INDIGO...
TEKST LUC KEERSMAEKERS
BEELD KARSTEN ALBERS
De muzikale klik tussen het tweetal kreeg vorm tijdens
hun eigen introductie, met in het bijzonder de liefde
voor Radiohead als overeenkomst. Vervolgens deed
een geluidsfragment van Mart, waarin hij zijn zang had
opgenomen en naar Frank had gestuurd, al snel het
balletje rollen. Mart bleek namelijk meer dan aardig te
kunnen zingen en gecombineerd met de gitaarkunsten van
Frank begon het tweetal aan hun gezamenlijke muzikale
avontuur. Een avontuur dat begon in Zuid-Limburg, de
regio van Franks ouderlijk huis, waar zij als duo hun
primeur beleefden op het podium en Mart voor het eerst
publiekelijk achter een microfoon stond. De covers die

bij het trio en was de samenstelling van de huidige band
gecompleteerd. Er kon gebrainstormd gaan worden over
een bandnaam en INDIGO stond op de rand van haar
geboorte. Nu, een half jaar later, repeteren de mannen
wekelijks, zijn ze druk bezig met het plannen van optredens
en zijn zij zich in dit nog vroege stadium al meer dan
bewust van het feit dat het zijn van een band niet enkel
draait om de muziek die je maakt. Het gaat om méér dan
dat, het gaat om uitstraling en het onderhouden van het
merk INDIGO, waarbij zaken als fotografen bij optredens
en het up-to-date houden van social media niet onderschat
worden.

gespeeld werden op deze eerste kleinschalige optredens
vielen in de smaak en dus besloten de latere oprichters
van INDIGO om door te pakken. Alles, ook universitaire
verplichtingen, moest tijdens muzikale sessies wijken
voor het vinden van het perfecte geluid. Met behulp van
de welbekende app GarageBand werden de ontbrekende
drummer en basgitarist keer op keer gesimuleerd en uren-,
zelfs nachtenlang, werd er aan eigen nummers gesleuteld.

Onlangs bezochten Mart en Frank een documentaire
over Coldplay, waarin zij naar eigen zeggen ‘eng veel
gelijkenissen’ zagen. Zo ontstond de wereldberoemde
band ook op initiatief van de zanger en de gitarist en zagen
zij verplichtingen voor de universiteit ook vooral als een
belemmering tijdens het maken van hun eigen muziek.
Echter is de belangrijkste overeenkomst toch echt dat
Coldplay, net als elke doorgebroken band, bescheiden heeft
moeten beginnen. Daarom nog geen uitverkochte stadions,
maar wél een eerste optreden op Nijmeegse grond voor
Mart en Frank met hun INDIGO. Café Dollars vormde op
donderdag 13 december het toneel voor hun debuut in
Nijmegen.

GarageBand bleek uiteraard geen bandlid voor de
eeuwigheid te zijn en in de zoektocht naar een échte
drummer kwamen Mart en Frank in mei van dit jaar uit
bij Dion Triepels, een bekende van Frank die naar zijn
zeggen “geboren is met drumstokjes in zijn handen”. Een
maand later voegde ook bassist Loris Cornelissen zich

ARTIKEL

THE
(C) WAY UP
Als student is het leven nog lekker overzichtelijk: naar college (of niet), studeren, soms een
beetje sporten, slapen en natuurlijk bier drinken! Er komt echter een tijd dat je een prachtige
bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling geen student meer bent; wat dan? The (C) Way
Up geeft je iedere editie weer een inspirerend kijkje in het leven na de studie Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een beetje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.
TEKST YANNICK BAAY
BEELD LISANNE VERGOUWEN

Shamon Janssen (25 jaar) is via een bijzondere route bij een master Communicatiewetenschap terecht gekomen. Eerst
begon ze aan de hbo-opleiding
Communicatie & Multimedia Design,
omdat ze al op de middelbare school
bezig was met ontwerpen. De wens om
deze hobby te kunnen combineren met
een diploma was de motivatie om aan
het hbo te gaan studeren. Maar, al één
jaar na het afstuderen merkte Shamon
dat ze diepgang miste. Deze diepgang
zocht ze bij de master Media & Beïnvloe-

ding. Als student was Shamon naar eigen zeggen vooral nieuwsgierig en kieskeurig. Iets was eigenlijk pas interessant
wanneer het ook een praktisch nut had.
Of het moest met kwantitatief onderzoek
te maken hebben. Ja echt waar, Shamon
is een van de weinige Communicatiewetenschap-studenten die wél enthousiast
wordt van statistiek. Nog beter was de
combinatie tussen kwantitatief onderzoek
en reclamedesign.
Tijdens haar hbo-opleiding was Shamon
actief als designer. Via dit bijbaantje
kwam ze in wereldje terecht, waardoor er
geen gebrek aan nieuwe opdrachten was.

slag kon bij VGZ.
De toekomst is voor Shamon nog niet
uitgestippeld. Op dit moment werkt ze
binnen VGZ aan de B2B-kant voor vier
verschillende merken. De doorgroeiplannen zijn aanwezig, maar de richting
waarin is nog niet zeker. Aan de ene kant
zou Shamon wel verder willen in de B2B,
maar binnen VGZ zijn er ook mogelijkheden aan de B2C-kant. De droombaan
lijkt echter helemaal niet op het werk dat
Shamon doet. Ook wat betreft dromen
is ze erg praktisch, want de droombaan
hoeft maar één dag in de week te kosten:
interieurdesigner. Dit is trouwens een

‘Ja, echt waar, Shamon is een van de weinige
Communicatiewetenschap-studenten die wél enthousiast
wordt van statistiek.’

NAAM
SHAMON JANSSEN
FUNCTIE
DIGITAL MARKETEER BIJ
COÖPERATIE VGZ IN ARNHEM
AFGESTUDEERD IN
2017

Tijdens de master werkte Shamon bij
Jansen Totaal Wonen, een perfecte combinatie omdat ze erg van interieur houdt.
Ze begon met een simpel onderzoekje,
maar uiteindelijk heeft ze zelfs geholpen
met het opzetten van een nieuw bankenmerk! Na het afstuderen is Shamon
blijven hangen bij Jansen Totaal Wonen,
maar na een tijdje is ze toch verder gaan
kijken. De grote wens was het werken
voor een groot A-merk en na een lange
selectieprocedure kwam Shamon terecht
bij Coöperatie VGZ. Daar werkt ze nu iets
langer dan een jaar als digital marketeer.
Uiteindelijk duurde het maar twee maanden na het afstuderen voordat ze aan de

project voor in de wat verdere toekomst,
want voordat Shamon aan de slag kan
als designer, moet er nog een derde
opleiding gevolgd worden.
In haar werk gebruikt Shamon nog
regelmatig de modellen die ze in de
master heeft leren kennen. Want ook
in het werkende leven is het belangrijk
om te blijven bewijzen, analyseren en
onderbouwen! Als tip geeft Shamon nog
mee dat het heel belangrijk is om blanco
een sollicitatiegesprek in te gaan. Want
als Shamon zelf had geluisterd naar haar
vooroordelen, had ze nu nooit bij VGZ
gewerkt.

ST RING
Als je “duurzamer leven” googelt, krijg je welgeteld 320.000
resultaten. Genoeg manieren dus om duurzamer te leven,
waarbij een van de populairste tips “minder consumeren”
is. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want op iedere
hoek van de straat ligt een supermarkt. Iedereen is wel bekend met de supermarkt en met de ergernissen in de supermarkt. Van het laten zien van je ID kaart tot een enorm lange
rij achter de kassa, iedereen herkent dit wel. De supermarkt
(en vooral werken daarin) geeft op zichzelf al genoeg reden
tot ergernissen.

TEKST YANNICK CHALKIOPOULOS
BEELD KARSTEN ALBERS
Als klant ben ik al lang genoeg bekend met de
ergernissen in de supermarkt: het is er vaak
druk, mensen lopen in de weg en net dat ene
product waarvoor je kwam hebben ze niet meer.
Deze ergernissen zijn echter niks in vergelijking
met wat je ervaart als je zelf in een supermarkt
werkt. Zo heb je het hele rokersverhaal als
iemand tabak bestelt. Zelf rook ik niet en wist ik
ook niet dat er ontzettend veel sigarettenmerken
zijn. Het is voor mij dus al een hele kunst om het
merk zelf te vinden in de schappen, laat staan
om het merk überhaupt te verstaan. Negen van
de tien keer staat er een doorgewinterde roker
– met bijpassende shagstem natuurlijk – voor
je, die een of ander voor mij onbekend merk
bestelt. Het vertalen van die stem met daarbij
mijn zoektocht naar het juiste sigarettenpakje is
dus een hele uitdaging.
Daarop volgt soms het hele “laat je ID zien”gebeuren. Iedereen die niet onder een steen
heeft geleefd de afgelopen jaren, is bekend
met het verschijnsel dat je je identiteitskaart (of
paspoort uiteraard) moet laten zijn als je jonger
dan 25 jaar bent en alcohol of tabak wilt kopen.
Op de vraag of een klant zich wilt legitimeren
wordt vaak gereageerd met een diepe zucht
en – in het ergste geval – “die heb ik niet bij
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me”. Als klap op de vuurpijl ontstaat soms een
smeekbede van de klant om duidelijk te maken
dat hij of zij toch écht 18 is, waarop ik alleen
maar kan reageren met dat ik het toch écht niet
kan verkopen. Om het nog mooier te maken
staat er vaak een lange rij achter die persoon en
duurt het iedereen veel te lang. Kortom: Het zou
dus fijn zijn als iedereen zijn legitimatie al klaar
voor gebruik heeft bij het kopen van alcohol of
tabak.
Bovendien word ik telkens weer verrast wanneer
iemand met contant geld wilt betalen, maar
vervolgens vraagt “ik heb net één euro te
weinig, is dat een probleem?”. Ik weet niet wat
klanten zich steeds voorstellen als ze dit vragen,
maar we staan toch echt niet op een of andere
markt in Turkije waar je kan onderhandelen over
de prijs. Dan heb je nog een andere categorie
mensen die contant willen betalen. Deze groep
heeft wel genoeg geld, maar grossiert in het
kleingeld. Op hun gemak tellen deze klanten
al hun vijf- en tiencentjes, om het uiteindelijk
gewoon in mijn hand te leggen met als
vriendelijke vraag of ik het zou willen tellen.
Natuurlijk zal ik het tellen beste klant, het is
immers mijn werk, maar geef het voortaan
gewoon gepast alsjeblieft. Al met al zouden deze
ergernissen, zowel bij klant als medewerker, een
stuk minder zijn als iedereen wat duurzamer zou
leven. Minder consumeren betekent immers
minder ergernissen in de supermarkt en is
daarnaast goed voor het milieu!
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OLC

OLC
UPDATE
Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort ook wel de OLC CW
genoemd. 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 houden.
TEKST LISANNE VERGOUWEN
BEELD DEVENY DE KORT

Afgelopen september is er plaatsgemaakt voor een volledig nieuwe samenstelling binnen de OLC CW, bestaande
uit Sophie Hagenbeek, Rik Meijer en
Lisanne Vergouwen als bachelor studenten en Max Nijhof, Elise Hoff en Marieke
Boschma als master studenten. Na een
inwerkdag met de oude OLC-leden en het
volgen van een aantal cursussen konden
wij aan de slag. Komend studiejaar zijn
er een aantal punten waar wij ons met
name mee gaan bezighouden, namelijk:
Nieuw onderwijsprogramma
Zoals jullie misschien al weten, wordt
vanaf studiejaar 2019-2020 een nieuw
onderwijsprogramma voor de bachelor
gehanteerd. Dit betekent dat er een aantal dingen zullen veranderen. Zo zullen
cursussen 5, 10 of 15 EC worden, wat
betekent dat de studielast meer gespreid
zal worden. In het tweede jaar komt er in
het nieuwe programma ook ruimte voor
een keuzevak, zodat je je eigen richting
of interesse al eerder kan gaan volgen.
Als laatste is er, met name in het derde
jaar, meer flexibiliteit om je eigen plannen te maken voor keuzevakken, stage,
professionalisering en studeren in het
buitenland. Wij zullen jullie dit jaar op de
hoogte houden over de verdere uitwerking van het onderwijsprogramma en de
overgangsregelingen.
Cursusevaluaties
Een vaste taak voor de leden van de OLC
CW is ieder jaar het bespreken van de
door jullie ingevulde cursusevaluaties.
Vanaf dit jaar zal hiervoor een nieuw
format gehanteerd worden. Zo zullen
o.a. niet alle cursussen geëvalueerd
worden en kunnen kleinschalige cursussen ervoor kiezen op een andere manier

(kwalitatief) te evalueren. Mocht een cursus niet geëvalueerd worden maar is hier
wél behoefte aan, geef dat dan vooral bij
ons aan, dan kunnen wij hier verder mee
aan de slag.
Bekendheid OLC:
Net als ieder jaar streeft de OLC CW er
naar om zo veel mogelijk bekendheid te
creëren onder de CW studenten. Dit doen
wij dit jaar door actief te zijn op Facebook, collegepraatjes te houden en leuke
acties te bedenken voor alle studenten
CW. Wil je hier meer over weten?
Stay tuned!
De komende periode zullen wij ons
bezig blijven houden met bovenstaande
punten. Om het Communicatiewetenschappelijke onderwijs met het oog op
kwaliteit te optimaliseren, willen wij
graag weten wat er speelt. Wanneer je
verbeterpunten weet, zou het fijn zijn als
je die met ons zou willen delen.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van de splinternieuwe OLC?
Like dan Opleidingscommissie
Communicatiewetenschap op
Facebook. Voor vragen, klachten of
opmerkingen kun je ons ook altijd
aanspreken of een mail sturen naar
olc.cw@student.ru.nl.

NAWOORD
Toen mij werd gevraagd een stukje te
schrijven over Millennials moest ik eerlijk
gezegd eerst even opzoeken wat dat
woord nou precies inhoudt. Al snel kwam
ik erachter dat Millennials alle mensen
zijn die tussen 1980 en 2000 geboren zijn
en daar hoor ik dus ook nog net bij. Ik
weet nog heel goed hoe ik vroeger mijn
tijd vulde met urenlang Diddl plaatjes
verzamelen, fanatieke potjes knikkeren
en touwtjespringen, muziek luisteren op
clipjes.com, Sims’en, glitterplaatjes versturen op Hyves en natuurlijk MSN’en.
Dingen die ik toen zo vanzelfsprekend en
leuk vond en waar ik nu toch een beetje
om moet lachen. Constant verandert
alles om mij heen en handel ik daar ook
automatisch naar. Logisch natuurlijk,
want op dat moment lijkt het zo vanzelfsprekend om bepaalde dingen belangrijk
of leuk te vinden. Leeftijd speelt daar
denk ik een hele belangrijke rol in. Dat is
nou juist ook wat het zijn van een Millennial zo uniek maakt. Als Millennial ben
je oud genoeg om je een leven voor te

TEKST EVELINE DE BOER
BEELD SANNE ROSENDAAL

stellen waar de dagen bestaan uit urenlang buitenspelen zonder telefoons, Wi-Fi
en internet, maar je bent ook nog jong
genoeg om alle technologische ontwikkelingen die nu plaatsvinden als een van de
eersten op te pakken en te begrijpen.
Toch zie ik mezelf niet echt als een typische Millennial, want ik zit met mijn leeftijd ook heel dicht tegen het randje van
Generatie Z aan, een generatie bestaande uit mensen geboren vanaf het jaar
2000. Veel van jullie zullen of Millennials
of van Generatie Z zijn en zo is dat ook in
mijn vriendengroep en omgeving. Zo valt
het me op dat de mensen om mij heen
zich ontzettend bewust zijn van alles wat
er mis is in de wereld en zij allemaal ook
wel graag een steentje bijdragen om de
wereld een betere plek te maken. Zelfs
als dit betekent dat er grote veranderingen plaats moeten vinden. De generaties
waar ik bij hoor zijn echte wereldverbeteraars. Wij doen niet aan het naleven van
tradities, maar bepalen zelf wel hoe we

ergens over denken. Zo was het tien jaar
geleden voor mij een vast gegeven dat er
elke avond een stukje vlees op mijn bord
lag, omdat mijn ouders dat nou eenmaal
voor mij besloten. Toch weten we inmiddels allemaal dat de vleesindustrie niet
echt zuivere koek is en kunnen we onze
kop natuurlijk niet langer in het zand
steken. Het is dan ook niet voor niets dat
sinds ik op kamers woon en mijn vrienden zelf beslissingen maken over hoe ze
hun leven willen leiden er ongeveer elke
week een vegetariër bij komt en dat zelfs
ik, een groot liefhebber van een goed
stukje vlees, dit ook steeds vaker in de
schappen laat liggen. Al met al beweeg ik
dus automatisch mee met mijn generatie
en ben ik enorm benieuwd of de betekenis die er nu is voor Millennials over een
aantal jaar nog steeds staat of dat wij
dan langzaam veranderen in de oudere
generatie, vastgeklemd aan de vaste
regeltjes die wij nu zo hard proberen te
veranderen. De tijd zal het leren.
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Bankieren op
jouw moment
Met het Rabo StudentenPakket regel je je
bankzaken net zo makkelijk thuis als onderweg.
Via de Rabo Bankieren App even je saldo checken,
je vrienden terugbetalen of last minute je huur
overmaken. Waar je dan ook bent.

Open jouw Rabo StudentenPakket op
rabobank.nl/studeren

Kom maar op met de toekomst

