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VOORWOORD
Vroeger was alles
beter. Anderhalf
jaar geleden
vond ik dit nog
een hele rare
uitspraak. Een
slap excuus van
koppige mensen
die niet vooruit
durven te kijken.
Nu lijkt niets minder waar. Ach, die
goede oude tijd… Een mooie Segway
naar deze Nostalgische Freem! Als
er geen nieuwe activiteiten zijn dan
moeten we maar terugblikken op
oude activiteiten van Mycelium in de
Mycelium Inside. En hoe is de Freem
ontstaan al die jaren geleden? Erik
van Dongen en André Nientied vertellen jullie alles over de jonge jaren van
de Freem. Verder lees je de beste tips
om vintage kleding te scoren en spra-

ken we met Blink, een uitgeverij van
kindertijdschriften zoals Bobo en Okki.
Kortom: een bomvolle tijdscapsule.
Veel leesplezier!
Jan Scholten
Hoofdredacteur 2020-2021
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INTERVIEW

DE TIJD VAN VROEGER
MET EEN VLEUGJE VAN NU

Online shoppen wordt steeds populairder, zeker in deze tijd. Ook vintage
items kopen we steeds meer online. Bonny, de eigenaresse van Sussie in
Nijmegen laat ons samen met Fenna en Lonneke, de beheerders van
interiorfinds.nl, een kijkje nemen achter de schermen bij
het shoppen van nu.
TEKST LAURA HAAGMANS & ROOS HAMELIJNCK
BEELD DAPHNE ESKES
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SUSSIES VINTAGE
Kun je wat vertellen over jezelf?
Ik ben Bonny. Ik ben 38 en woon in
Cuijk met mijn vriend en tweeling van
vier. Ik heb aan de kunstacademie
gestudeerd en ben daarna acht jaar
werkzaam geweest bij de H&M als
visual merchandiser. Sinds zeven jaar
werk ik bij de vintage winkel Sussies
in Nijmegen en sinds 1 januari 2020
is het mijn winkel. We hebben een
Instagramaccount sinds het moment
dat de winkel werd geopend, dus het
bestaat al zeven jaar. Samen met de
meiden die bij mij werken, Femke en
Jojo, beheren we het account. We posten ongeveer drie keer doordeweeks
en een of twee keer in het weekend.
Verkopen jullie ook items via het
Insta-account?
We verkopen inderdaad items via
Instagram, maar mensen komen nog
altijd liever naar de winkel. Inmiddels moet alles online. Een webshop
opzetten had weinig zin, aangezien
we van elk kledingstuk maar één stuk
hebben. Dat zou dus relatief veel werk
zijn. Ook ging het ons goed af via de Instagram Stories. Inmiddels verkopen we
dan ook veel via Instagram. Het contact
met de klanten is fysiek veel leuker, maar
Instagram is nu wel nodig, al is dit wel
erg beperkt. Ik verkoop er bijvoorbeeld
geen broeken op, want dat is in de winkel zelf al lastig. Het is dus heel fijn als
we open kunnen, zodat dit soort dingen
makkelijker gaan. Maar het is fijn om zo
in de picture te blijven bij je klanten, wat
in deze tijd erg belangrijk is.
Wat is jullie doelgroep?
Onze doelgroep bestaat voornamelijk
uit mensen van 16 jaar oud tot achterin de 20. We hebben een heel brede
klantenkring, maar dat vormt wel de

het milieu en je hebt ook nog eens de
kans dat je niemand met hetzelfde item
zal zien lopen. Het heeft dus een hoop
voordelen en ik geloof dat mensen dat
steeds meer gaan inzien.

kern. Minimaal 80 procent wordt denk ik
opgemaakt uit vrouwen. We hebben in
de winkel ook een uitgebreide mannenafdeling, waar ook vrouwen gebruik
van maken. Onze items zijn wat meer
genderfluid, dus het maakt hier allemaal
niet zo uit wie wat koopt.
Waar halen jullie de kleding vandaan?
We kopen in bij een recyclingfabriek.
Vanuit heel Europa komt daar textiel
naartoe. Wij kopen niet bij de fabriek zelf
in, maar bij een loods. Alle kleding die bij
de fabriek binnenkomt wordt uitgezocht
en voorgesorteerd in allerlei categorieën.
We kopen alles per kilo in. Ik kan een
beetje kijken wat er dan in zo’n zak met
kleding zit, maar ik kan er geen items
uithalen. Wel weet ik dus of het een zak
is met Levi’s 501, wollen kabeltruien of
branded sportsweaters. De maten enzo
weet ik dus niet. Die gok die je neemt
maakt het wel heel leuk. Het is altijd weer
een verrassing.
Waarom denk je dat vintage nu zo populair is?
Het is steeds populairder geworden in
die zeven jaar dat ik hier werk. Vroeger
was tweedehands kleding dragen een
beetje not done, maar inmiddels krijgen
mensen ook echt door dat de wereld al
die fast fashion niet aankan. Er is nog
zoveel mooie en goede kleding in de
omloop en steeds meer mensen krijgen
dat door. Ook zijn er mensen die heel
goedkoop willen shoppen en die gaan
zoeken in de kringloop. In onze winkel
heb je een hoop keus, de items zijn van
heel goede kwaliteit, het is goed voor

Kun je nostalgie vinden in de items die
je verkoopt?
Ja, op de manier dat het je doet
denken aan vroeger. Dat je iets uit een
zak tovert en je je afvraagt: ‘waarom
dacht iemand in de jaren ‘80 dat het
een goed idee was om dit te maken?’.
Wij noemen zulke items gedrochten en
het is voor ons echt een sport om dat
zo snel mogelijk te verkopen. Maar er
komt altijd iemand die er erg blij van
wordt. Dat zijn leuke dingen. Ook heb
ik laatst via Vinted kleurrijke portemonneetjes met kraaltjes gevonden
uit de jaren ‘70/’80. Daar word ik dan
zo blij van, dat was echt mijn jeugd. Ik
moest het hebben voor de winkel en
wil er dan zelf het liefst ook een ook al
heb ik er totaal geen nut voor. Klanten
hebben dit ook. Soms roepen ze: “oh
ik zie tante Jet!” en dan trekken ze een
jurk uit het rek die lijkt op wat hun tante
altijd droeg. Dat is het leuke hier.
Heb je ook een doel dat je wilt bereiken
met het verkopen van vintage kleding?
Ik hoef hier geen miljonair van te worden, dat gaat toch niet lukken, maar dit
is verreweg het leukste werk dat ik ooit
heb gedaan. Het voelt ook bijna nooit als
werk als ik hierheen ga. Ik ben blij als ik
mijn meiden kan betalen en er zelf een
leuke boterham aan verdien. Natuurlijk
hoop ik dat we nog 10 jaar zullen blijven
bestaan en ik denk dat dat ook wel gaat
lukken. Onze winkel heeft wel bestaansrecht. Ik run deze winkel vooral met
een hele hoop liefde en passie en dat is
volgens mij wel een goede instelling.

Lange Hezelstraat 57
6511 CC Nijmegen
sussiesvintage.com
/sussiesvintage
nijmegen
@sussies_vintage_
nijmegen
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@INTERIORFINDS.NL
Kunnen jullie je even voorstellen?
Fenna: Ik ben Fenna, ik ben 23, en ik
woon samen met mijn vriend in Nijmegen-oost.
Lonneke: Ik ben Lonneke, ook 23 jaar
en ik woon in Nijmegen samen met
mijn vriend. Fenna en ik kennen elkaar
eigenlijk al heel lang. Door onze gedeelde liefde voor kringlopen beheren
we samen het Instagramaccount
@interiorfinds.nl.
Fenna: Het is een Instagramaccount
waar we voorgeselecteerde vintage/
antieke spullen verkopen zoals kastjes,
tafeltjes, spiegels, vazen, en nog veel
meer! Alles waarvan wij denken dat
het zeker nog een tweede kans verdient bij iemand anders.
Lonneke: Momenteel vinden we voornamelijk op Marktplaats en Facebook
veel items. We zoeken eigenlijk een
beetje de speciale items voor mensen
eruit. Sommige mensen houden niet
van kringloop shoppen en denken van
‘oh wat een bende, wat een zooitje
allemaal’. Je moet het gewoon leuk
vinden om dit te doen en de tijd ervoor
hebben, want soms lopen we echt twee
uur in een winkel rond.
Waarom verkopen jullie graag vintage
spullen?
Fenna: Aan de ene kant is het beter voor
het milieu. Maar tweedehands of vintage
meubels zijn ook veel beter van kwaliteit
dan meubels die nu gemaakt worden.
Het is zonde om goede spullen weg te
doen en het is ook gewoon onze stijl,
oudere spullen. Wij vinden het heerlijk
om de hele dag door de winkels heen te
lopen, op zoek naar mooie items. Onze
appartementjes raken dan ook behoorlijk
vol, daarom vinden we het super leuk
om een ander met de spulletjes blij te
kunnen maken.
Lonneke: Ook vinden we het belangrijk
om mensen op een andere manier de
spulletjes te kunnen laten zien. We doen

binnen hun stijl passen. Ze zijn vaak
bewust op zoek naar tweedehands
spullen ook omdat het milieubewust
is.
Waarom denken jullie dat vintage nu
zo populair is?
Fenna: Mensen worden zich steeds
meer bewust van het milieu en ze beginnen in te zien dat massaproductie
en dergelijke echt niet goed zijn. Wij
denken dat mensen nu wel beginnen
in te zien dat je ook met ‘oude’ spulletjes zoveel verschillende kanten op
kunt. Ook is er nu een breed aanbod
aan vintage spullen binnen verschillende stijlen. Wij hopen dat nog meer
mensen gaan zien dat er nog veel
prachtige spullen te vinden zijn, die
lijken op spullen die nu nieuw in de
winkels liggen. Maar dan met meer
karakter en milieuvriendelijk!

ons best om de items op de foto’s mooi
tentoon te stellen, zodat het niet meer als
‘troep’ of ‘rommel’ wordt gezien.
Wat gebeurt er achter de schermen van
het account?
Lonneke: Voor de inkoop zijn we nu hele
avonden Facebook en dergelijke aan
het afspeuren. We waren dan ook heel
blij toen we bericht kregen dat we weer
mochten kringlopen.
Fenna: En ook via via kunnen we vaak
spullen ophalen. Zo zijn er mensen die
een soort rommelmarkt van hun schuur
hebben gemaakt. En achter de schermen
is het heel fijn dat we het samen doen.
Voor het maken van foto’s trekken we
vaak een hele dag uit, waarin we 5 à 6
uur bezig bent met alleen maar foto’s
maken. Lonneke maakt een planning
voor de foto’s die we gemaakt hebben
van spullen; wanneer wordt wat geplaatst? Dan moet je alles opschrijven en
soms opzoeken wat het waard is.
Lonneke: De planning zorgt ervoor de de
pagina er mooi uitziet. Het posten en in
de gaten houden wanneer er reacties op
posts komen doen we samen.
Fenna: We proberen de foto’s verder zo
te stijlen dat mensen een beeld krijgen
van hoe je het item thuis een leuke plek
geeft.
Wat is jullie doelgroep vooral?
Lonneke: Bijna 100% vrouwen, dat is wel
opvallend! En een beetje tussen de 17
en eind 40 ongeveer. Het valt op dat heel
veel mensen uit Nijmegen-Oost komen.
Ik denk dat mensen die bij ons iets
kopen op zoek zijn naar leuke spullen die
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En wat maakt vintage spullen nou zo
leuk volgens jullie?
Lonneke: De spullen hebben veel
meer karakter. En wij vinden zelf de
zoektocht ook erg leuk. Het is echt een
sport om leuke items te vinden. Je gaat
speuren naar leuke spullen dus je wordt
steeds fanatieker om wat leuks voor
anderen te vinden.
Fenna: Je hebt erg unieke items in plaats
van een interieur uit een woonblaadje, en het vinden van die unieke items
maakt de zoektocht juist zo leuk.
Lonneke: Je hebt de kans iets super tofs
te vinden wat niemand anders heeft. En
voor een redelijke prijs!
Kun je nostalgie vinden in de spullen die
je verkoopt? En op welke manier vind je
dat dan?
Lonneke: Mijn oma verzamelt ook al
jaren vintage spulletjes. Zij weet altijd
raad bij onder andere het opknappen van
de spullen. We wisselen wel eens spullen
uit en knappen ook samen spullen op.
Op die manier komt jong en oud samen.
Dus ik vind op die manier nostalgie in de
spulletjes.
Fenna: Ik herken veel spullen die wij verkopen in het interieur van mijn moeder.
We hebben ook wel klanten die echt nostalgie vinden in de spullen. Zo hadden
we een klant die een tafeltje bij ons kocht
die zijn vader vroeger ook had, dit maakte hem erg blij. En een meisje dat een
setje koffiekopjes die haar buurvrouw
vroeger had kocht.

@interiorfinds.nl

STUD VS DOC

STUDENTEN VS DOCENTEN
DEZE EDITIE: SOFIA VS ROXANNE
In deze editie kijken we of docenten nostalgie hetzelfde ervaren als studenten.
Dat doen we samen met docent Roxanne Vos en student Sofia Clavero Rojas.
TEKST LAURA HAAGMANS
BEELD LIV SIJBEN
‘Hoe zou je nostalgie definiëren?’

“Ik mis het om kind te zijn”

Roxanne: “Iets van het verleden, van
vroeger. Je denkt aan dingen van
vroeger die wel een nostalgisch gevoel
opwekken. Dus wat wel fijne herinneringen opwekt, of wat heel typerend was
voor die tijd. Ja, dat heb ik wel een beetje
bij nostalgie.”

Sofia: “Ja, ik wel eigenlijk. Ik woonde
een tijdje alleen met mijn moeder en die
had echt een fulltime baan. Maar als ze
dan vrij was gingen we samen naar een
groot winkelcentrum, schoenen passen
en dat soort dingen. Ik had vroeger ook
echt heel veel activiteiten die ik deed, ik
had letterlijk elke dag wel iets te doen. Ik
deed aan paardrijden, maar ik had ook
kunstles, theaterles en balletles. Dus ik
was echt superdruk met leuke dingen.
Maar ik maakte me verder helemaal niet
druk. Dat mis ik ook wel.”

Sofia: “Ik heb bij nostalgie best wel vaak
de associatie van: ‘Oh jammer dat het er
niet meer is’. Het was fijn. Het kan echt
over van alles gaan. Ook over films van
vroeger of zo.”
Roxanne: “Dus jij krijgt wel een warm
gevoel als je aan nostalgie denkt. Ik denk
bijvoorbeeld ook aan Pokémon-kaarten.
Nou, daar heb ik niet per se een heel
warm gevoel bij maar vind ik ook wel
heel nostalgisch! Dat was toen zo’n
hype.”
Sofia: “Ja dat heb ik ook wel! Ook met al
die Albert Heijn acties waarbij je poppetjes kreeg en dat soort dingen. Ik heb het
ook heel erg met Barbies. Ik had echt de
grootste Barbie-verzameling ooit!”

Roxanne: “Ja ik vind dit een soort ja-nee
stelling. Want aan de ene kant mis ik het
echt totaal niet om kind te zijn. Dat komt
omdat ik een best wel sterk eigen willetje
heb en het dus heel fijn vind om nu eigen beslissingen te maken. Maar aan de
andere kant heeft dat ook een keerzijde
en mis ik inderdaad het onbezorgde en
het vrije gevoel van kind zijn.”

“Oude films, series en muziek geven mij
een nostalgisch gevoel”
Roxanne: “Absoluut!”
Sofia: “Heel erg”
Roxanne: Britney Spears, *NSYNC… Oh,
brings back memories. Ik had werkelijk
waar mappen en pennenbakjes van de
Backstreet Boys.
Sofia: Ja ik heb recent met vriendinnen
nog een 00’s-night gehad. Dat was ook
super leuk! Merk je toch dat je al die
liedjes wel kent ondanks dat je toen ze
uitkwamen 10 was of zo. Ja en m’n moeder, oma en ik keken vroeger echt super
vaak Mamma Mia.
Roxanne: “Ik heb dat met films van
Coyote Ugly, dat je echt hard mee ging
zingen met Cher, ook Britney Spears en
Christina Aguilera. Dat was echt
fantastisch!

Sofia: “Ja. Ik vind het nu ik op kamers
woon ook echt fijn om eigen beslissingen
te maken en dergelijke, dus ik herken dat
wel.”

Roxanne: “Dit is echt zo herkenbaar. Ik
had ook echt zo’n levensgroot poppenhuis. En daar was ik toen zo zuinig op.
Eind basisschool was ik het helemaal zat
en heb ik hem verkocht.”

VS
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DE (B
(B)LINK
TUSSEN
LEZEN EN
LEREN

Blink is een educatieve uitgeverij die lesmethodes en tijdschiften ontwikkelt voor kinderen.
Welbekend zijn bij ons de tijdschriften die onze basisschooltijd kleurden: Bobo en Okki. Ook maken
ze Wild van Freek en National Geographic Junior. Bij elkaar hebben deze tijdschriften een oplage van
zo’n 150.000 exemplaren per maand. We spraken Lonneke van Asseldonk die namens Blink onder andere
vertelt over het entertainen van kinderen, het productieproces en het digitaliseren van de tijdschriftenbranche.
TEKST MARLIS TE HENNEPE & ESMÉE MOOREN
BEELD LIEKE SPEE
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Lonneke van Asseldonk is redactiecoördinator bij Blink. Na de studies
pabo en Communicatiewetenschap en
diverse banen is ze daar in 2013 terecht gekomen. In haar huidige functie
als redactiecoördinator van Blink is zij
verantwoordelijk voor de dagelijkse productie van de vier merken: Bobo, Okki,
Wild van Freek en National Geographic
Junior (NG Junior). De Bobo is voor
kleuters tussen 3 en 6 jaar, Okki voor
kinderen tussen 6 en 8 jaar, Wild van
Freek voor 7 tot 11 jarigen en NG junior
is 9 tot 14 jaar. Blink is voortgekomen
uit de educatieve uitgeverij Malmberg.
‘‘Blink heeft eigenlijk twee takken. Bij de
educatie-tak zijn ze heel druk bezig met
het ontwikkelen van digitale lesmethoden. Bij de media-tak, waar ik werk, zijn
we vooral bezig met het ontwikkelen van
de bladen en aanverwante zaken. Maar
we werken natuurlijk veel samen” vertelt
Lonneke. Ze heeft als redactiecoördinator
verschillende taken. “Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse producties,
dus ik houd mij vooral bezig met alle
dingen die te maken hebben met onze
merken. Dat zijn de bladen en de social
media, maar ook het ontwikkelen van
een scheurkalender en het maken van
een familieplanner. Onze merken
zijn inmiddels niet alleen maar
bladen. Zelf ben ik vooral bezig
met planningen maken, de
eindredactie, het team
aansturen, nieuwe
plannen bedenken en
knopen doorhakken.”
De basis van de producten van Blink is co-creatie. “Co-creatie betekent dat
we onze producten ontwikkelen
sámen met onze doelgroep.” Lonneke vertelt dat er veel onderzoek
gedaan wordt bij ouders, leerkrachten
en kinderen zelf om zo een product te
maken dat het beste aansluit bij hun
behoeftes. “Wij hebben collega’s die
gespecialiseerd zijn om op een specifieke manier te interviewen waardoor
wij de key-insights van een doelgroep te
pakken krijgen. Bij Bobo is de key-insight
bijvoorbeeld dat kleuters graag groot
willen zijn, dus veel dingen in Bobo gaan
over groot willen zijn en laten zien wat je
kan.” Het onderzoeken van die inzichten is dus ontzettend belangrijk voor
het ontwikkelen van alle producten van
Blink. Volgens Lonneke maakt juist dit
Blink echt anders dan andere bedrijven,
omdat zij direct contact hebben met de
doelgroep. “Wij geloven dat je op deze
manier producten maakt waar mensen
op zitten te wachten.”
Naast Bobo en Okki maakt Blink ook
Wild van Freek en NG Junior. Die laatste
twee zijn zo specifiek gericht op natuur
en dieren omdat dit de behoefte is van
de doelgroep. “Voorheen hadden we
Taptoe, die gericht was op kinderen uit
groep 5 en 6. Toen dat niet meer zo goed
liep zijn we op onderzoek gegaan en zijn

we gaan kijken wat de doelgroep wél
graag zou lezen. Dieren, natuur en Freek
Vonk kwamen hierbij naar voren, dus
hierdoor is Wild van Freek gestart”
vertelt Lonneke. Blink heeft voor Wild
van Freek nauw contact met het team
van Freek Vonk, Studio Freek. Dat team
regelt ook alles rondom zijn shows in
Nederland, televisieprogramma’s en
merchandise. Lonneke vertelt: “Hij zit 7
à 8 maanden in het buitenland ergens in
een woestijn, dus natuurlijk regelt zijn
team in Nederland ook veel. Hij ziet alle
edities wel en denkt met ons mee. En via
Whatsapp stel ik weleens vragen die hij
ook vanuit een tentje in de jungle makkelijk kan beantwoorden.”

“Wij
geloven dat
je op deze manier
producten maakt
waar mensen
op zitten te
wachten.’’

Door het directe contact met de doelgroep en de vorming van de key-insights
creëert Blink tijdschriften die kinderen
entertainen én waarvan ze iets opsteken.
Hierin werken de redacteuren en
marketingprofessionals samen. Het is
hierbij van belang dat de redactie goede
content maakt en dat de marketing zorgt
dat de bladen terecht komen bij de juiste
mensen op de juiste plekken. “Bij Bobo
en Okki wordt er vanuit gegaan dat de
ouder het blad koopt voor hun kind,
omdat ze graag iets goeds willen
doen voor hun kind of als alternatief voor die iPad. Bij Wild
van Freek en NG Junior
wordt er meer gedacht
vanuit het idee dat
het kind zelf interesse toont in natuur
en dieren. Uiteindelijk
zijn het bij alle bladen de
ouders die het kopen.” zegt
Lonneke. Imago speelt hier ook
zeker een rol bij. “Een deel van
de ouders koopt de bladen voor hun
kinderen uit nostalgie uit hun eigen
kindertijd. Ze hebben bijvoorbeeld zelf
vroeger de Bobo gelezen en willen dat
ook graag aan hun kind meegeven” zegt
Lonneke.
De behoeftes van de doelgroep omzetten
in content in de bladen is volgens Lonneke een complex proces. “We beginnen
altijd met het bedenken van een onderwerp. Vervolgens maken we een digitaal
overzicht van alle bladzijden, dit noemen
wij ‘planken’.” Hierna moeten de
ontwerpen goedgekeurd worden door
allerlei mensen en wordt er gestart met
schrijven en vormgeven. “Wij schrijven
niet alles zelf want wij zijn een zogenoemde rompredactie. Dit betekent dat
een redactie bestaat uit een klein groepje
vaste medewerkers en veel freelancers.” Als alle stukken geschreven en
geïllustreerd zijn, wordt de eindredactie
gedaan. De redacteuren doen dit deels,
maar Lonneke doet de complete eindredactie. “Twee zien altijd meer dan één
en ik heb vaak ook meer een helicopterview.” Daarna gaat de beeldredactie aan
de slag met behulp van fotobureaus.
Dan gaat alles naar de twee vaste vormgevers die de vormgeving van de bladen
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goed kennen. “De bladen bestaan al een
tijdje dus de vormgeving is in de basis
vaak hetzelfde. Maar ieder jaar kijken we
of alles nog up to date is en vernieuwen
we waar nodig.” Bij de bladen van Wild
van Freek en NG Junior zijn er wel regels
waar ze zich aan moeten houden, omdat
het in samenwerking is met externe
bedrijven. “Zeker bij National Geographic staat de vormgeving voor een
groot deel vast vanwege de duidelijke
stijlregels die wereldwijd voor dit merk
geleden. Zoals bijvoorbeeld het aantal
millimeters tussen het logo en het gele
kader.”

“We willen denk ik
allemaal graag iets
bijdragen aan het plezier
en de ontwikkeling van
kinderen.”
Als de vormgevers klaar zijn komt er nog
een correctie door zowel de redacteuren
als externe mensen. “Onze bladen die
ook in België uitkomen worden ook
nagelezen door iemand uit België, omdat
sommige woorden daar een andere
betekenis hebben dan bij ons” zegt Lonneke. Er leest ook regelmatig een leerkracht mee om te kijken of de bladen nog
op het juiste niveau zijn. Bij het bepalen
van de cover helpen kinderen wel eens
mee. Ieder blad heeft een groep zogeheten Binkies; een groepje kinderen die via
WhatsApp soms gevraagd wordt welke
cover ze bijvoorbeeld leuker vinden en of
er meer of minder moppen in de bladen
moeten. Ook worden de Binkies (en hun
ouders) betrokken bij nieuwe plannen en
producten.

10

Uiteindelijk zijn er twee correctierondes
en daarna gaat het blad naar de drukker. “Dit proces duurt om en nabij drie
maanden voordat het blad daadwerkelijk
in de winkel ligt.” Er komen 15 edities
per jaar per blad uit, zowel reguliere edities als specials, dus dat zijn 60 bladen
per jaar. “We werken aan veel dingen
tegelijk dus dat moet je bij ons wel kunnen. Het is niet zo dat je één ding afrondt
en dan aan het volgende begint.”
Hoewel de tijdschriften die Blink maakt
natuurlijk een commercieel doeleinde
hebben, heeft iedereen die er werkt
ook echt een passie voor kinderen en/
of educatie. Volgens Lonneke moet je
wel iets met deze doelgroep hebben
als je bij Blink wilt werken. “We willen
denk ik allemaal graag iets bijdragen
aan het plezier en de ontwikkeling van
kinderen” vertelt Lonneke. “Kinderen
ervaren het moment dat er een nieuw
nummer door de brievenbus komt echt
als een cadeautje. Onze doelgroep is een
hele dankbare doelgroep, maar ook een
hele moeilijke.” Het lijkt misschien wel
makkelijk om voor kinderen te schrijven, maar het vertalen van complexe
informatie naar een begrijpelijke tekst
voor kinderen is niet iets dat iedereen
zomaar kan. “Zeker bij Wild van Freek en
NG Junior! Wij hebben een paar vaste
freelancers die dit inmiddels onder de
knie hebben.” Daarnaast komen er bij
kinderen als doelgroep ook ethische
aspecten om de hoek kijken. Door
wetten zijn er beperkingen in
de advertentiemogelijkheden en het
gebruik van

sociale media door kinderen is ook omstreden. “Officieel mogen kinderen niet
op Instagram zitten onder een bepaalde
leeftijd, dus het is voor ons lastig om te
bepalen of we het wel of niet gebruiken
en hoe veel we dit dan promoten.” De
Facebookpagina van Bobo is bijvoorbeeld bedoeld voor de ouders, maar er
is wel een Instagram van NG Junior voor
kinderen zelf. “Onze merken hebben als
basis een blad en dat zal voorlopig ook
wel zo blijven, maar we zijn inmiddels
veel meer dan alleen printmedia!” zegt
Lonneke.
Als tip voor huidige studenten geeft Lonneke mee dat je moet ontdekken waar
jouw plek is. “Ga ergens stage lopen!
Dat heeft voor mij erg veel opgeleverd.
Je ontdekt vanzelf waar je thuishoort en
waar niet” zegt ze. “Vaak als je afgestudeerd bent denk je: Ik ben er klaar
voor! Maar je begint dan eigenlijk pas
net. Als je begint met solliciteren, neem
dan de tijd. Je hoeft niet direct je droombaan te vinden. Er ligt zoveel druk op het
vinden van je ideale baan, maar vaak
vind je juist je plek op een totaal andere
plek dan je het misschien verwacht. Je
bent nog zo jong, je hebt
nog zoveel tijd!”

COLUMN

VROEGER WAS ALLES
HELEMAAL NIET BETER
“Vroeger was alles beter” is zo’n veelvoorkomend gezegde dat iedereen vast wel eens van zijn of haar (groot)
ouders heeft gehoord. Maar als je het mij vraagt, is dit een verzuurde uitspraak die bovendien helemaal niet waar is.
Want was vroeger alles wel echt beter en hebben we het niet nu juist super goed voor elkaar?
TEKST MARIEKE SMID
BEELD LISAN POT

Onze (groot)ouders kunnen heel wat redenen bedenken
waarom vroeger alles beter was. Volgens hen verliezen
kinderen van deze tijd bijvoorbeeld sociaal contact door
de hele dag maar naar hun schermpje te staren, missen ze
de discipline die zij vroeger wel bijgeleerd kregen en zijn
nieuwe gewoontes onbeleefd. De vorige generatie licht
vooral negatieve ontwikkelingen van deze tijd uit, terwijl
positieve veranderingen niet genoemd worden. Ik denk
echter dat 90% van de veranderingen waarmee we de
laatste jaren mee te maken hebben gehad juist ontzettend
positief hebben uitgepakt.

nieuwe kamer bewonderen. Oftewel; het contact is veel
beter en sneller geworden. We hoeven niet meer voor elke
boodschap te bellen, want berichten zijn via WhatsApp
binnen enkele seconden verzonden. Ontzettend veel geld
betalen voor je mobiele data in Europa of voor een paar
minuten telefooncontact naar Amerika of Australië is ook
verleden tijd. Stel je bovendien eens voor dat we tijdens
deze coronapandemie geen online communicatie hadden
gehad. Hoe hadden we dan onze colleges moeten volgen
en met onze vrienden en studiegenoten up to date moeten
blijven?

Toen ik laatst met mijn ouders praatte over hun vakanties
van 30 jaar geleden, was ik vooral verbaasd over het feit
dat zij nog munten in telefoonhokjes moesten stoppen
voor een beetje contact met het thuisfront. Hun ouders
hadden destijds vaak geen flauw idee waar zij twee weken
lang uithingen en of alles goed ging. Nu gaat het nog om
een paar weekjes vakantie, maar ook belangrijke berichten
konden decennia geleden te laat worden bezorgd door
vertraging in de post. Daarnaast las men belangrijk
wereldnieuws vaak pas een dag te laat in de krant.

Oké, misschien zijn er ook een paar dingen veranderd die
minder leuk zijn. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die uren
vastgeplakt zitten aan iPads en daardoor minder met hun
vriendjes buitenspelen en sociaal contact missen.
Maar ik denk dat elke generatie wel iets heeft; onze
ouders zaten misschien wel vastgeplakt aan de televisie
en wij aan onze Gameboy, computer of Nintendo DS.
Ik kon mezelf bijvoorbeeld ook uren vermaken op
Speeleiland.nl of Hyves. Bij elke positieve verandering
kunnen nu eenmaal een paar negatieve gevolgen zitten,
maar laten we proberen de positieve verandering daardoor niet uit het oog verliezen. Laten we juist proberen
te genieten van alle nieuwe mogelijkheden die we nu tot
onze beschikking hebben in plaats van met een norse en
vergelijkende blik naar onze huidige leefwijze te kijken.
Want we hebben het nu stiekem maar goed voor elkaar
met z’n allen!

Dat is nu wel helemaal anders. We kunnen bijvoorbeeld
onze hele familieapp lekker maken met het heerlijke
strandweer tijdens onze vakantie in Griekenland, terwijl
de thuisbasis voor het raam naar regen zit te staren.
Onze families weten wat wij de hele week (ongeveer)
in Nijmegen uitvreten en oma kan via FaceTime onze
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TERUG VOOR DE BUIS
1970

1975

1980

1981
De Smurfen

1974
Barbapapa
Ze zijn er in alle kleuren: roze, rood,
groen, geel, blauw, zwart, paars en
oranje; de Barbapapa’s! Onze roze
Barbapapa wordt geboren in de tuin
van Michiel. In eerste instantie brengen de ouders van Michiel Barbapapa naar de dierentuin, waar hij
ontdekt dat hij van vorm kan veranderen. Hij ontsnapt uit de dierentuin
en mag bij Michiel in het tuinhuisje
wonen. Omdat Barbapapa eenzaam
is gaan we op zoek naar Barbamama
en samen krijgen ze maarliefst zeven
kinderen. Met zijn allen beleven ze
allerlei avonturen.
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De blauwe dwergjes met witte puntmutsen en witte broeken herken je
vast nog wel uit jouw jeugd. Ze hebben hun eigen Smurfentaal, wonen
in grote paddenstoelvormige huizen,
zijn dol op salsaparilla en hun grootste vijand is de tovenaar Gargamel.
De Smurfen bestaan al een hele tijd
en zijn het meest bekend van de
tekenfilmreeks. Daarnaast zijn er ook
live action-films gemaakt, net als een
hoop merchandise. Zo zijn er beeldjes, puzzels, horloges en natuurlijk:
de Haribo-snoepjes.

1997
Kabouter Plop
Grote kans dat je als klein kind voor
de buis zat wanneer dit programma
op de televisie kwam. Plop, Kwebbel,
Lui, Klus; je kent ze vast nog wel. We
hebben het natuurlijk over Kabouter Plop. In zijn melkherberg - waar
plopmelk en plopkoeken te verkrijgen zijn - of in het kabouterbos
speelden de verhalen van Kabouter
Plop en zijn vrienden zich af. De
muts van Kabouter Plop die omhoog
schoot en zijn afsluiter van iedere aflevering door te zeggen dat hij naar
‘Kabouterdromenland’ gaat zijn erg
kenmerkend voor dit programma.

1985

1997
Pokémon
‘‘Pikachu, ik kies jou!’’ is wat Ash zegt
wanneer hij Pikachu oproept om
te vechten. Ash heeft Pikachu van
professor Oak gekregen om aan zijn
Pokémonreis te beginnen. Op zijn
reis ontmoet hij Misty en Brock en
samen doen ze mee aan de Pokémon
League om zoveel mogelijk badges
te winnen. Dit gaat alleen niet vlekkeloos: Team Rocket, bestaande uit
Jessie, James en Pokémon Meowth,
maken het het viertal niet makkelijk.

1999
Spongebob
‘‘Kunnen we kinderen? Aye aye
kapitein! Ik hoor het niet? Aye aye
kapitein!!! Oooohhh’’. Dit heb je
waarschijnlijk in je hersenen gebrand staan. Spongebob woont
samen met zijn slak Gerrit in een
ananas met als buren zeester Patrick
en octopus Octo. In het restaurant
van geldlustige Meneer Krabs
maakt hij de beste burgers van de
zeebodem. Het recept is geheim,
maar Plankton probeert deze regelmatig te stelen. Naast het werk in de
Krokante Krab besteden Spongebob
en Patrick hun tijd aan kwallenvissen, in de problemen komen en
luidrugtig lachen, waar Octo niet zo
blij mee is.
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Tegenwoordig kijken we vooral naar Netflix en Videoland, maar vroeger zaten we voor de buis om te kijken naar
KRO Kindertijd en Nickelodeon. Mocht je niet meer precies weten waar je vroeger naar keek of wil je gewoon even
terug naar je jeugd; we hebben allerlei bekende series van vroeger voor je op een rijtje gezet.
TEKST IRIS KOOPS & FLEUR HENSEN
BEELD ELSA KANNEKENS

1995

2000

2005

2006
Het Huis Anubis

2001
Totally Spies!
Wilde je als kind ook graag een Compowder of Jetpack hebben en samen
met deze gadgets op avontuur gaan
nadat je werd ‘ge-WOOHPt’ door
Jerry? In Totally Spies! zag je de
avonturen van de slimme Sam, de
ijdele Clover en de sportieve Alex.
Drie studenten uit Beverly Hills die
daarnaast een geheim leven leidden
als spion om de wereld te beschermen.

2003
De Wereld van K3
K3 maakte natuurlijk ontzettend veel
liedjes: ‘‘Oya Lélé’’, ‘‘Tele Romeo’’ en
‘‘Alle kleuren’’ is voor niemand
onbekend. Maar naast het maken
van liedjes hadden de drie meiden
Karen, Kristel en Kathleen ook nog
een tv-serie. In deze serie zaten
rubrieken als ‘Koken met Ad Jansen’
en ‘Goochelen met Kobe van Herwegen’. Daarnaast zat de serie natuurlijk
vol met extra optredens van K3,
zodat wij als kleine fans nog langer
van K3 konden genieten.

2004
Drake and Josh
Een bekende Nickelodeon show
is Drake and Josh wat gaat over
twee tieners die elkaars stiefbroers
worden doordat hun ouders gaan
trouwen. De jongens zijn totaal
verschillend van elkaar; zo is Drake
de populaire, domme, simpele en
luie jongen en Josh juist de slimme,
niet zo populaire jongen die het ook
niet al te best doet bij de meiden.
Samen worden ze vaak gepest door
hun jongere zusje Megan. Nu is van
die tieners weinig meer over; Drake
en Josh zijn inmiddels beiden 34 jaar
oud.

Het Huis Anubis was voor sommige
van ons misschien wel de eerste
spannende soap waar we naar
keken. In het internaat wonen acht
jongeren samen onder leiding van
enge conciërge Victor. De avonturen
beginnen wanneer nieuwkomer
Nienke als ontgroening op de zolder
moet slapen: ze ontdekt een mysterie waar niemand iets vanaf weet.
Samen met onder andere Fabian,
Amber, Appie en Jeroen gaat ze op
avontuur en ontdekken ze dingen
als de schat waar Sarah het over
had. Wel moeten ze opletten dat ze
niet gepakt worden door Victor...

2007
iCarly
In 5,4,3,2,1… Klinkt dit je nog bekend
in de oren? Het was het aftel seintje
waarmee cameraman Freddie de
show iCarly startte waarin Carly en
Sam de gekste dingen deden. Nadat
Freddie per ongeluk een filmpje
online zette waarin Carly samen met
haar beste vriendin Sam grappige
dingen deed, werd het massaal
bekeken en dat was dan ook het
begin van de show. De iCarly-show
bestond onder andere uit grappige
sketches, gekke recepten, talenten en natuurlijk niet te vergeten:
random dancing!
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HET ONTSTAAN VAN
DE FREEM
TEKST JIP GROOTEN & ESMÉE MOOREN
BEELD LIV SIJBEN

Bijna 40 jaar geleden - in 1983 - werd de Freem opgericht. Dit waren tijden waarin scripties nog geschreven werden met elektrische typemachines, Carlo Hagemann zelf nog aan de Universiteit van Nijmegen studeerde en Addy
Weijers al scenariolessen aan studenten van de opleiding gaf. In deze tijd waren Erik van Dongen (59) en André
Nientied (60) studenten Massacommunicatie aan de KUNijmegen, wat nu te vergelijken is met Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. Erik en André kwamen bij het studentenblad in het startjaar, bij het tweede
nummer ooit gemaakt, en vertellen over hun ervaringen in de beginjaren van het blad. Ook trekken ze parallellen en
noemen ze verschillen met de huidige Freem.

Inhoud Freem 1984
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Freem p2 en p3 1984

Voorpagina Freem 1984
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Erik en André zijn beiden afgestudeerd in
1987. De studie Massacommunicatie kun
je zien als een soort masteropleiding van
nu, die twee of drie jaar duurde. André
vertelt: “Het stond allemaal nog in de kinderschoenen. Ik studeerde eerst Sociale
Geografie, Erik Sociologie en om jezelf
te specialiseren kon je Massacommunicatie gaan studeren.” In hun eerste jaar
op deze opleiding, in 1983, sloten ze zich
beiden aan bij de Freem. Deze was een
aantal weken daarvoor opgericht door
een paar medestudenten die het eerste
nummer net hadden uitgebracht. Erik
werd de vormgever en André een van de
redactieleden die stukken schreef.

“Het is ook logisch
dat de meeste oude
rubrieken zijn
verdwenen, want het is
belangrijk om te blijven
vernieuwen”
“De Freem was echt een blad voor en
door studenten Communicatiewetenschap”, vertelt Erik. “Er stond van alles in
wat ons bezighield, van dingen binnen
de studie tot stukjes over televisie. De
tijdgeest van de jaren 80 is heel anders
dan nu; we waren erg maatschappijkritisch. Zo ook in de Freem”, vult André
aan. Dit werd onder andere gedaan door
meningen te delen via een rubriek die
ons nog steeds wel bekend is: de Storing. Naast deze rubriek waren er meer
terugkerende rubrieken, zoals Bladeren
en Vakkenvullen. “Het gebruik van rubrieken is belangrijk, want het geeft de lezer
houvast”, zegt André.
“Het is ook logisch dat de meeste oude
rubrieken zijn verdwenen, want het is
belangrijk om te blijven vernieuwen.”
Een groot verschil met de huidige Freem
is dat er vroeger veel columnisten
waren. Studenten die niet bij de redactie
zaten leverden regelmatig stukken aan.
Daarnaast werden er ook berichten van
de vakgroep gedeeld in het blad. “Deze
organisatorische zaken moesten er verplicht in, want het blad werd gefinancierd
door de vakgroep”, legt Erik uit. Het doel
van de Freem was volgens Erik en André
om de studie kritisch te volgen, maar ook
om medestudenten te informeren en ze
de kans te geven hun mening te delen.
“Eigenlijk was het meer een soort krant,
zeker ook door het A3-formaat dat de
Freem in onze tijd had”, zegt Erik.
Bij het blad heeft André veel geleerd over
schrijven. “Het maken van zo’n blaadje
en het werken met deadlines heeft me
veel gebracht. Daarnaast heb ik er ook

Erik en André (1986)
om leren gaan met kritiek”, vertelt hij. “Ik
las in een oude Freem dat ik een stuk
had geschreven over televisiegenres. Dat
vond ik wel grappig, aangezien ik in mijn
latere werk bij verschillende tijdschriften
en kranten veel heb geschreven over
televisie. Addy Weijers verzekerde me
ervan dat ik er goed in was en dat ik
ermee door moest gaan. Als ik kijk naar
mijn loopbaan na de studie heb ik dat
dus zeker in praktijk gebracht!” André is
zijn hele leven al (film)journalist en heeft
onder andere 10 jaar lang scenario’s voor
Goede Tijden, Slechte Tijden geschreven.
Erik heeft ook veel praktische kennis opgedaan bij het studentenblad. Hij werkt
nu nog steeds in de grafische vormgeving en hiervoor is de basis bij de Freem
gelegd. Aan hem is dan ook het toffe
logo van de oude Freem te danken dat je
op de afbeelding ziet.

Elke maand kwam er een nieuwe Freem
uit, behalve in de zomer. Er werden dus
tien edities per jaar verspreid. Vanwege dit moordend hoge tempo was er
iedere maand een redactievergadering,
in een heuse eigen redactieruimte op
de universiteit. “Een week later werden
alle stukken al verwacht en gingen we
aan de slag met de vormgeving”, vertelt
Erik. “Dit betekende vooral: de stukken
uitknippen en strips erbij zoeken.” Deze
strips waren bedoeld als bladvulling, omdat deze relatief eenvoudig groter en kleiner waren te maken. De Freem bestond
in zijn beginjaren uit een bescheiden
acht pagina’s, maar de artikelen waren
een stuk langer dan die van de huidige
versie. André vindt het fijn dat er in de
huidige Freem geen paginalange grijze
brij aan tekst zit, omdat dit de leesbaarheid niet bevorderde.

Vandaag de dag doet de redactie van het
tijdschrift vrijwel alles digitaal: Vergaderen (weliswaar door corona), het schrijven van artikelen en de vormgeving.
38 jaar geleden bestond deze luxe nog
niet. De artikelen werden met de hand
geschreven en op de elektrische typemachine uitgetypt. Dit was ook meteen de
eindredactie, want je kon geen spelfouten meer corrigeren na het vullen van
het papier. “Wanneer je een afbeelding
groter of kleiner wilde maken, betekende
dit dat je terug moest naar de kopieermachine en daar de afbeelding op een
groter formaat moest instellen”, vertelt
André. “Je hoopte maar dat de kolommen van het papier uit de typemachine
de juiste lengte waren en dat ze op het
vel zouden passen bij het opmaken van
de uiteindelijke Freem. Om het vorm te
geven had je eigenlijk een lichtbak nodig,
zodat je al deze stukken netjes op kon
plakken. Omdat we deze niet hadden,
plakten we alle stukken op de ramen. En
als het donker was, deden we binnen het
licht aan en plakten we het vanuit buiten
op. Zo primitief ging dat!” Erik vult aan:
“Er was minimaal een hele dag nodig om
alles in elkaar te plakken. Daarna ging
deze enige versie naar de drukkerij op de
universiteit, die er ongeveer 100 exemplaren van drukte.”

Sowieso vinden André en Erik dat het
studentenblad er alleen maar beter op
geworden is. “De huidige Freem staat
echt met één been in de maatschappij en
met de andere in de faculteit. Het is fijn
dat het niet alleen maar gaat over wat
er in de opleiding gebeurt”, zegt André.
“Ook bestonden er in onze tijd nog geen
verschillende thema’s voor elke afzonderlijke editie. Dit is een erg leuk idee! Het
blad ziet er vandaag de dag erg professioneel uit. Het is mooi om te zien dat het
nog steeds bestaat en dat de Freem naar
de 40 jaar toegaat.”

“Er was minimaal een
hele dag nodig om alles
in elkaar te plakken”
André wil nog als tip aan huidige studenten meegeven dat het belangrijk is om
iets naast je studie te doen. “Ik heb denk
ik meer geleerd van de Freem dan van de
studie en het is goed om op een populaire manier met je studiemateriaal bezig te
zijn.” Ook voor de sociale component vinden André en Erik het de moeite waard.
Zeker in deze tijd. Ten slotte vinden ze dat
er voor de Freem studiepunten zouden
moeten worden toegekend. Daar kunnen
wij van de redactie het alleen maar mee
eens zijn!
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MYC INSIDE

MYCELIUM INSIDE
Voor deze nostalgische editie van de Freem, blikken we terug op de favoriete activiteiten van (oud)leden en (oud)
bestuursleden van Mycelium. Van een dagje in de Efteling tot de veiling-borrel in de Malle.
TEKST LAURA HAAGMANS & FLEUR HENSEN
BEELD DAPHNE ESKES

Ik ben heel blij dat ik veel Myceliumactiviteiten heb mogen meemaken, maar ik
denk dat een van de leukste toch wel het
ledenweekend in mijn eerste jaar was.
Ik vond het fantastisch om drie dagen
echt in een soort Mycelium-bubbel te
zitten, met spelletjes, feest, een biertje in
de hand en vooral heel veel lol. Op dat
moment voelde je echt de gezellige sfeer

De activiteit die mij het meest is bijgebleven is de veilingborrel. Het voelt enorm
raar om daar terug op te kijken. Op
woensdag dansten we nog in de Malle
en op vrijdag zaten we in een nationale
lockdown. Maar dat nam niet weg dat ik
het daar enorm leuk heb gehad en dat
ik dat het meeste mis. Ik heb daar op de
meest random dingen geboden en heb

toen twee dingen gekocht, ik weet niet
eens meer wat. Van andere activiteiten
vind ik de online versies nog enorm
leuk, bijvoorbeeld Carlost, het kerstdiner
en excursieco lezingen. Maar de sfeer
bij een borrel in de Malle kun je niet
hercreëren. Hopelijk zie ik iedereen daar
snel weer!

Na twee en een half jaar bomvol Mycelium activiteiten was het erg lastig om er
één te kiezen die mijn favoriet is. Echter
is er toch één activiteit die er voor mij uit
springt. In mijn eerste jaar (2018-2019)
was ik lid van de reiscommissie. We hebben dat jaar de studiereis naar Madrid
georganiseerd. Ik vond dit superleuk om
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die bij Mycelium hoort en als ik eraan
terugdenk komen er weer allemaal leuke
herinneringen naar boven. Ik heb heel
veel zin om weer zoiets te beleven met
iedereen, maar tot die tijd geniet ik lekker
van de foto’s van de afgelopen activiteiten!

te doen en ook de studiereis was een
geweldige ervaring. Zeker omdat er nu
twee jaar achter elkaar geen studiereis
heeft kunnen plaatsvinden vanwege
corona, zal ik de herinnering van de studiereis altijd blijven koesteren.

MYC INSIDE

Persoonlijk vond ik dit een top activiteit!
Hij springt bij mij dan ook altijd meteen
in mijn hoofd op als ik aan Mycelium
denk. Van het maken van de cocktails in
van die mooie ranja-kannen met zo’n
kraantje tot de enige echte Mycelium
Awards 2020. Op woensdag 15 juli werden we in Park Brakkenstein verwacht.
Lekker op kleedjes zitten en kletsen met
de medestudenten. Met deze pracht activiteit konden we de hele avond genieten
van bier, snacks en zomerse cocktails.

Tijdens het zesde lustrum van Mycelium
(30-jarig bestaan), zat ik in de lustrumcommissie. Deze commissie was een
jaar voor het lustrum, tijdens mijn eigen
bestuursjaar, opgezet. Ik wilde heel graag
het lustrum organiseren dus koos ik om
namens het bestuur plaats te nemen in
deze commissie. We zijn dus bijna twee
jaar bezig geweest met voorbereidingen
treffen voor alle activiteiten van het jaar.
Zo waren we bezig met het plannen van
een groot openingsfeest, een poolparty en een weekendtrip naar Parijs.
Het hoogtepunt van het jaar was de
lustrumweek.

Mijn persoonlijke favoriet was de mojito,
maar de Sex on the beach ging er ook
wel in! Kortom, dit was voor mij een top
afsluiting van het studiejaar en een van
mijn persoonlijke favorieten van de
Mycelium activiteiten. Ik proost er alvast
op dat er dit jaar weer een mooie
afsluiter zal zijn! Tot dan!

Tijdens deze week vonden allerlei activiteiten plaats, maar mijn persoonlijke
favorieten waren ons dagje naar de Efteling en het lustrumgala. Het was gewoon
heel tof om met 50 Myceliumleden door
de Efteling te paraderen. Zelfs Mariska
ging met ons mee!
Het lustrumgala was een van de meest
(on)vergetelijke avonden van mijn studententijd. Het gala was namelijk alleen
voor Mycelium (in plaats van met 2 andere verenigingen). Studenten, docenten
en alumni waren allemaal welkom om te
komen genieten van een onbeperkte bar.

FAVORIETE ACTIVITEIT
FLORINE DAMS
‘Lustrum gala!’

DEMI VAN DE HUYGEVOORT
‘Sowieso de poolparty!’

FLORIAN LAVANIA
‘Mantus van 2019’

REIN VAN SCHIJNDEL
‘100% zeker de excursie naar de bierbrouwerij van Hertog Jan!’

ME’SHELL PROVENCE
‘Van de piramide vallen en blauwe
plekken oplopen tijdens de escape room
want de vloer was lava’

ANIKA MAANDONKS
‘De biercantus in thema kleding op het
ledenweekend mag niet ontbreken!’
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(OUDE) TRENDS
Het kijken van Pokémon, Flippo’s verzamelen of het berichtjes sturen via MSN en Hyves. Dingen die we allemaal deden maar die nu tot de verleden tijd behoren. Tijd om eens een kijkje te nemen naar de trends van vroeger die jullie
hopelijk een nostalgisch gevoel bezorgen.
TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & MARLIS TE HENNEPE
BEELD LISAN POT

Muziek
De meeste van ons zullen vroeger
keihard meegezongen of gedanst hebben
op Oya lélé, Alle Kleuren en Hippie
Shake. Zelfs de mensen zonder alle cd’s
van K3 zijn bekend met de uitspraken: “Ik
heb mijn hart verloren in de discotheek,
was waarschijnlijk toen ik in je ogen
keek.” en “Ik ben een klein geel visje in
een zee van blauw”. De echte trouwe fans
onder ons zullen echter de zinnen “Zou
er iemand zijn op mars, die vannacht
naar mij luistert.” en “Oma’s aan de top,
het feest dat kan niet op.” herkennen.
Regelmatig ontstond er ruzie op het
schoolplein want iedereen wilde toch
het liefst Kathleen zijn. Maar omdat K3
nou eenmaal niet alleen uit de blonde
Kathleen bestond, was het belangrijk om
een roodharig of zwartharig klasgenootje
te strikken. Op clipjes.nl werd vervolgens
het liedje naar keus opgezocht en na
gezongen en gedanst. Tegenwoordig bestaat K3 nog steeds ondanks dat het niet
meer dezelfde meiden zijn als vroeger.
Een tijdje geleden werd zelfs bekend dat
Kathleen 3.0, of te wel Klaasje, gaat stoppen. Dus ben je blond, begint je naam
met de letter ‘k’ en kan je goed dansen
en zingen, meld je aan!

Speelgoed
Als kind was je op ieder moment van de
dag bezig met het spelen met je speelgoed. Op school speelde je veel buiten
met je vriendjes en bij de kleuters nog
in de poppen- en bouwhoek. Je kon
knikkeren op het schoolplein, Pokémonkaarten met elkaar uitwisselen of
spelen met Flippo’s. Iedere verjaardag
een nieuw pakje LEGO of Playmobil op
het verlanglijstje. Stiekem was het in
elkaar zetten van die nieuwe aanwinsten
het allerleukst.
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Tv-programma’s
Samson en Gert, Kabouter Plop, Mega
Mindy, Het Huis Anubis en nog veel
meer Studio 100 producties. Wie is er
niet groot mee geworden? Als kind was
er van jong tot oud genoeg te zien en te
beleven. Je begon vaak met Taarten van
Abel, Ernst & Bobbie en Zaai. Naarmate
je ouder begon te worden werden die
programma’s ingeruild voor Pokémon,
BZT show en het Junior Songfestival.
Tegenwoordig hebben kinderen allemaal een eigen iPad waar ze zelf kunnen
bepalen naar welk programma ze willen
kijken. Vroeger kon je helaas niet kiezen
waardoor het zomaar kon zijn dat je voor
de derde keer dezelfde aflevering van je
favoriete programma keek.

Technologie
Ook in de technologie is sinds onze kinderjaren veel veranderd. Zo kan iedereen
zich nog wel de eerste, eigen telefoon
herinneren. In tegenstelling tot hoe het
nu is, bestond een touchscreen toen nog
niet. Het begon met een Nokia klaptelefoontje en het spelen van Snake, maar
dat behoort nu absoluut tot het verleden.
De BlackBerry werd daarna erg populair
door het chatprogramma ping. Maar
voor degene zonder BlackBerry bestond
er gelukkig altijd nog MSN en Hyves. Zo
kon je toch nog contact onderhouden
met je klasgenootjes of vakantievrienden.
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EVOLUTIE VAN COMMUNICATIE
Van rooksignalen en postduiven naar WhatsAppen tijdens Zoommeetings: communicatie heeft
nogal een evolutie doorgemaakt. In de afgelopen eeuw is onze manier van communiceren onwijs
veranderd. Welke communicatiemiddelen er zijn ontstaan en hoe zij zich hebben ontwikkeld, zetten wij in deze rubriek voor je op een rijtje.
TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & MARIEKE SMID
BEELD MARLOES VAN DALEN
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RADIO
Tegenwoordig luisteren we eigenlijk
alleen nog maar naar de radio in de
auto. Met name door de komst van de
televisie is de interesse in de radio erg
afgenomen: we kijken allemaal veel
liever naar beeld en geluid dan dat we er
alleen naar luisteren. Ook door de komst
van YouTube en Spotify zijn het aantal
luisteraars van de radio minder geworden. Wanneer je naar de radio luistert,
hoor je bijvoorbeeld veel reclame en kan
je niet zelf bepalen naar welk liedje je
luistert. Toch was de radio in de eerste
helft van de 20e eeuw een heel belangrijk
communicatiemiddel om te weten wat
er in de wereld gebeurde. De Italiaanse
natuurkundige, uitvinder en ondernemer
Marconi vond in 1896 de radio uit. Om
hem te eren wordt er nog steeds ieder
jaar de Marconi Award uitgereikt aan radioprogramma’s en radiopresentatoren.
Pas in 1899 was er de eerste radioverbinding over het Kanaal tussen Engeland en
Frankrijk. In 1919 was het eerste Nederlandse radioprogramma te beluisteren.
Ongeveer 15 jaar later werd de eerste
Europese auto voorzien van een autoradio, iets waar wij tegenwoordig nog
steeds gebruik van maken.
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TELEFOON
Je zou het misschien niet verwachten,
maar de telefoon is in dit rijtje het eerste
communicatiemiddel dat werd uitgevonden. Wie het precies uitvond en wanneer
dit ongeveer was, blijft echter onduidelijk. Het was in ieder geval ergens rond
het einde van de 19e eeuw. Een naam die
veel wordt genoemd bij de uitvinding,
is Alexander Bell (hoe toepasselijk). In
de eerste jaren was bellen nog niet zo
makkelijk. Als je belde, werd je doorverbonden met een telefooncentrale, waar
een telefoniste je dan weer doorverbond
met degene die je daadwerkelijk wilde
spreken. Later vielen de telefonistes weg
en hebben we nog lang met een draad
en draaischijf gebeld. Rond 1973 werd
de eerste mobiele telefoon uitgevonden,
maar die waren erg zwaar en onhandig.
Pas in 1992 werd de mobiele telefoon
zoals wij deze nu kennen ontwikkeld,
namelijk de smartphone. Met deze telefoon kon je behalve bellen ook berichten
versturen en programma’s (oftewel apps)
downloaden. Velen van ons hadden
waarschijnlijk pas zo’n smartphone
rond 2010. Wie herinnert zich nou niet
de komst van de iPhone 3 of pingen op
je Blackberry? Zeker toen WhatsApp en
sms’en populairder werden, werd het typen van een berichtje steeds makkelijker!
Hoewel het drie keer indrukken van de
knop 2 om een C te krijgen op je Nokia
toch meer tijd kostte dan je eigenlijk
wilde…

ARTIKEL

1988

INTERNET
Het internet is nu een van de belangrijkste kanalen om mee te communiceren.
Toch is het internet nog niet zo heel erg
oud. Ongeveer 50 jaar geleden wisselde
het Amerikaanse leger voor het eerst via
het internet geheime boodschappen uit.
Alle internetcommunicatie liep toen nog
via een centrale plek, maar wanneer deze
centrale plek uitviel, werkte er niks meer.
Later werden er vier computers in vier
verschillende steden via lijnen met elkaar
verbonden. Dit werd bedacht door Paul
Baran en Donald Davies. Het bijzondere
van deze nieuwe internetcommunicatie
was dat als een lijn wegviel, de andere
nog steeds werkten. Dit heette het
ARPANET, de voorganger van het internet. In 1988 werd Nederland, als tweede
land van de wereld, aangesloten op het
internet. Door het internet kunnen we
nu dagelijks onze sociale mediakanalen
bijhouden. Deze zijn pas in het begin 21e
eeuw opgericht en bestaan dus nog niet
erg lang. Het begon met MSN, Hyves en
Facebook. Even later kwamen daar ook
Instagram, WhatsApp en TikTok bij. Nu
zijn deze sociale mediakanalen niet meer
van onze telefoons weg te denken.

TELEVISIE
In 1926 werd de eerste televisie na jaren
van ontwikkeling aan het grote publiek
tentoongesteld. Pas toen er zenders
waren ontwikkeld en er wat experimentele uitzendingen waren geweest, werd
in 1951 dan eindelijk de eerste televisie-uitzending in Nederland uitgezonden. In de jaren daarna waren er alleen
programma’s te zien van het publieke
omroepbestel dat bestond uit omroepen
die voortkwamen uit de zuilen, zoals
VARA en KRO. De televisie stond echter
stil nadat deze programma’s afgelopen
waren, omdat de programmering gewoon ophield. Hoe anders is dat nu, nu
we in het holst van de nacht naar Tommy
Teleshopping kunnen kijken. Jaren later
werd de kleurentelevisie geïntroduceerd
en hoefde men niet meer naar zwart-wit
beeld te kijken. Met de komst van de
dagprogrammering en de commerciële
omroepen was de televisie zoals we
deze nu kennen compleet. De hele dag
door zijn er tegenwoordig programma’s
op televisie te zien en zijn er honderden
zenders waar we uit kunnen kiezen. Daarnaast is de online televisie in de laatste
jaren steeds populairder geworden. Via
apps en sites van bijvoorbeeld Ziggo
en KPN hebben we niet eens meer een
echte televisie nodig om onze favoriete
programma’s te kunnen bekijken. Ook
streamingdiensten vliegen je om de
oren, zoals Netﬂix en Videoland. Een
ding is zeker: er is tegenwoordig altijd
wel wat te zien.

COMPUTER
1952

1926

De computer is op dit moment niet meer
weg te denken bij onze opleiding. Niet
alles hoeven schrijven, maar typen in
Word. Niet alles op hoeven te zoeken
in boeken, maar gebruikmaken van het
internet. De eerste computer werd in
1938 gebouwd door Konrad Zuse. In
Nederland kwam de eerste computer
pas in 1952, met de naam ARPA 1. Deze
computer werd ontwikkeld op de Universiteit van Amsterdam, maar ze waren
nog niet echt gebruiksvriendelijk. Pas in
de jaren 70 kwamen er computers op de
markt die thuis konden worden gebruikt.
In 1981 werd de eerste laptop geïntroduceerd, waarmee je een computer
voortaan overal mee naartoe kon nemen.
De laptop woog in die tijd nog iets meer
(11 kilo!) dan nu, maar verder is er niet
veel veranderd aan het apparaat waarmee we vandaag de dag colleges volgen.
Tegenwoordig wordt de laptop (zoals
we allemaal intussen wel weten) met
name gebruikt voor het online onderwijs.
Zoom is hierbij natuurlijk een heel belangrijk programma dat op iedere laptop
te vinden is. Zonder dit programma is
het thuisonderwijs haast onmogelijk.
Het programma bestaat nog niet zo heel
lang: Zoom is pas opgericht in 2011 door
Eric Yuan, maar in het afgelopen jaar
hebben we wel gezien dat we inmiddels
niet meer zonder kunnen.
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OP TWEEDEHANDS
JACHT MET
ERVARINGS
DESKUNDIGEN
Tweedehands shoppen is al jaren in. Of je nou voor een retro-look gaat, je jeugd herleeft op de speelgoedafdeling of
graag uren rondneust tussen de boeken: er is voor ieder wat wils. Het is duurzaam, je vindt unieke items van goede
kwaliteit én het is een leuke activiteit. Tweedejaars studenten Lotte Bosscher en Rozemarijn Poels vertellen er alles
over en geven tips.
TEKST ROOS HAMELIJNCK & ESMÉE MOOREN
BEELD LIEKE SPEE
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Lotte Bosscher
Hoe ben je begonnen met vintage spullen/kleding verzamelen?
Mijn tante ging veel naar de kringloop,
maar zij was altijd een beetje de ‘creabea’ van de familie. Kerst vieren wij altijd
samen met de hele familie, dus 19 man.
Daarom geven we elkaar altijd kleine
cadeautjes, voor het idee. In de kringloop kun je een hoop leuke en originele
spulletjes vinden daarvoor. Ook ben ik
veel naar de kringloop gegaan toen ik op
kamers ging, want daar is alles een stuk
goedkoper.

“Ik neem verschillende
losse dingetjes bij elkaar,
maak daar een
leuk setje van en pak
het mooi in. ”
Waarom spreekt het je zo aan?
Het heeft een hoop voordelen. Zo zijn
kringlopen geen fast fashion retailers,
is het beter voor het milieu en je portemonnee en kun je er heerlijk neuzen. Ik
kijk waar ik ook kom altijd naar mokken
en moet me dan bedwingen om er niet
meer mee te nemen. Anders loopt die
mokkencollectie echt uit de hand. Ook
is het handig wanneer je iets randoms
nodig hebt zoals een schoteltje voor
theezakjes. Verder is het heel leuk om te
kijken naar kleren en spelletjes. Ik ben
door tweedehands kleding te shoppen
veel bewuster geworden van wat ik koop
in plaats van dat ik tweedehands shop
omdat ik bewust ben.
Wat zijn aan- en afraders om te zoeken?
Ook online?
Ik vind de kringloop Aktief in Groenlo
erg leuk. Ook de humanitaire kringloop
Bohero in Borculo is een favoriet. Verder
is Kringloop MARCEL in Nijmegen een
aanrader. Ik ben een keer in het fameuse
Het Goed geweest. Deze is echter heel
groot en naar verhouding staan er niet
heel veel spullen in. Dit is dus niet een
van mijn favoriete kringlopen. Ook online
volg ik een heleboel Instagramaccounts,
bijvoorbeeld vintagekilosale (dit is ook
een site). Ik heb ook de Vinted app en
hier doe ik de laatste tijd ook wat meer
mee.
DIY (Do it yourself) je ook wel eens
dingen?
Ja! Ik vind het leuk om truien te tie-dyen.
Verder vind ik het leuk om cadeaus in
elkaar te flansen voor verjaardagen. Ik
neem verschillende losse dingetjes bij elkaar, maak daar een leuk setje van en pak
het mooi in. Zo heb ik voor een slagings
feestje een leuk pakketje gemaakt van
twee wijnglazen, een shotglaasje en twee

kopjes met schotel. Dat is niet per se echt
knutselen, maar wel een soort creatieve
uiting. Ook neem ik vaak tijdschriften
mee uit thrift stores. Daar kun je veel
leuks uit halen.
Wat is het bijzonderste item dat je ooit
gevonden hebt?
Ik ben het meest trots op mijn zwarte
rolschaatsen. Die heb ik voor maarliefst
7,50 euro gescoord! Daar ben ik heel
blij mee. Verder ben ik nog opzoek naar
een tweede platenspeler vinden voor
in Nijmegen. De andere staat thuis. Ik
heb er wel weinig verstand van en ook
weinig plek voor, maar toch lijkt het me
leuk. Verder wil ik wat goede platen in
plaats van alleen Duitse en Nederlandse
Schlager Hits.
Tips voor kringloop en tweedehands
shoppen?
De beste tip die ik kan geven is deze:
Ga niet op zoek, maar laat het op je af
komen!
Rozemarijn Poels
Hoe ben je begonnen met vintage spullen/kleding verzamelen?
Mijn moeder nam me vroeger altijd al
mee naar de kringloop, dus ik ben er echt
mee opgegroeid. Van haar heb ik meegekregen dat je geen nieuwe spullen aan
hoeft te schaffen, als er al zo veel spullen
op de wereld zijn. Tweedehands shoppen
spreekt mij erg aan omdat ik het heel
bijzonder vind om unieke kleding te vinden. Ook is naar de kringloop gaan echt
een activiteit voor mij; ik ga lekker even
zoeken en rondneuzen. Daarnaast zijn de
spullen die je vindt vaak van hele goede
kwaliteit. Bij kleding let ik er bijvoorbeeld
op dat ik items van 100% katoen koop, in
plaats van gemengde stoffen.

“Er zijn eigenlijk geen
nadelen voor mij!”
Wat zijn de voordelen van tweedehands
shoppen?
Een groot voordeel voor mij is dat het redelijk makkelijk is om kleding en andere
spullen van goede kwaliteit te vinden.
Spullen van vroeger werden namelijk
veel degelijker gemaakt dan nu. Ook ben
ik extra trots op dingen die ik in de kringloop heb gevonden. Daarnaast is het
ook nog eens heel goedkoop! Vooral bij
stoffige kringlopen in kleine dorpjes kun
je goed scoren. Nog een bijkomend voordeel; ik draag niet bij aan fast fashion als
ik shop bij de kringloop. Dat je unieke
kleding kunt vinden én dat het ook nog
eens duurzaam en goedkoop is, is voor
mij een win-win situatie. Er zijn eigenlijk
geen nadelen voor mij!

DIY je ook wel eens dingen?
Qua kleding DIY ik eigenlijk nooit, al
koop ik wel vaker iets met die intentie.
Een perfecte broek in de kringloop
vinden is best moeilijk, dus ik heb vaker
iets gekocht met het idee om het thuis in
te korten. Vervolgens doe ik dat eigenlijk
nooit. Wel kijk ik altijd bij de tijdschriften.
Mooie tijdschriften neem ik mee naar
huis om thuis collages mee te maken.
Wat is het bijzonderste item dat je ooit
gevonden hebt?
Voor ons studentenhuis hebben we
tweedehands meubels gekocht. We
vonden toen voor 20 euro een een ronde, eikenhouten tafel, met uitklapbare
zijkanten. Dat was echt een hele mooie
en bijzondere vondst. In mijn kledingkast
heb ik ook wat dingen hangen waar ik
erg trots op ben.
Wat is je favoriete vintage outfit?
Ik vond ooit een jurk die ik niet zo mooi
vond, maar de kanten mouwen vond ik
wel erg mooi. Nu draag ik die jurk dus als
een soort truitje, het liefst met een momjeans. Dat is wel mijn favoriete vintage
outfit.
Tips voor kringlopen en tweedehands
shoppen?
Qua specifieke winkels ga ik graag naar
Het Goed in Nijmegen en naar de kringloopwinkels van Rataplan. Dit zijn allebei
ketens, waardoor ze erg overzichtelijk
zijn. Daarnaast zijn kleine, muffe kringlopen in dorpen ook mijn favoriet, want
daar kun je echt schatzoeken. Tijdens
je bezoek aan de kringloop kun je het
beste in gedachten houden dat je niks
gaat vinden. Zie het echt als een leuke
activiteit, waarbij als je iets vindt het leuk
meegenomen is! Neem daarnaast ook
de tijd om echt goed te zoeken. In veel
kringlopen hangt de kleding op kleur, dan
ga ik kijken tussen de kleuren die ik mooi
vind. Bepaalde categorieën bekijk ik ook
altijd, zoals de plantenpotten, tijdschriften en fotolijsten.
NIJMEEGSE TWEEDEHANDSWINKELS:

Fabrics & More (Derde Waalstraat 83)
Sussies (Lange Hezelstraat 57)
Kringwinkel Marcel (Marie Curiestraat 72)
MARO (Heidebloemstraat 1)
Het Goed (Industrieweg 50)
Habbekrats (In de Betouwstraat 17)
Kleren Goed (Prins Hendrikstraat 14A)
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Wil jij je communicatie vaardigheden
in de praktijk brengen?
En wil jij .. .

€70 tot 250
per dag bijverdienen?

Bij Direct Result Nijmegen bieden we eveneens...
Kans op doorgroeimogelijkheden
Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van sales
Aantrekkelijke commerciële werkervaring op je CV
Een informele werksfeer met veel leeftijdsgenoten en
elke maand een persooneelsborrel
Een werkplek waar je enorm veel kunt leren en waar jij
je tegelijkertijd voor grote organisaties inzet

024 323 08 32

nijmegen@direct-result.nl

Aanmelden via Mycelium levert de vereniging sponsorgeld op!

VVV

VRAAG
VAN VANDAAG
Het Huis Anubis, knikkeren in de schoolpauze of krabbelen op Hyves: sommige dingen kunnen
je een echt nostalgisch gevoel geven. Wij vroegen ons af welke herinneringen dit voor andere
CW’ers zijn en stellen daarom vandaag de vraag:

“Welke herinnering aan vroeger geeft jou een echt nostalgisch gevoel?”
TEKST MARIEKE SMID
BEELD LIEKE SPEE

Noor de Witte

Laurelle Spaas
Derdejaars

Eerstejaars

De herinneringen aan vroeger die mij
een nostalgisch gevoel geven, zijn de
herinneringen aan het zorgeloze buitenspelen met de kinderen uit de buurt.
Stoeprandje butsen, landverovertje (met
stoepkrijt!) of eitje leggen. Touwtjespringen, elastieken, skaten en heitje-voorkarweitje mogen daarbij ook zeker niet
ontbreken. Al was het niet altijd even
eerlijk dat je 10 cent kreeg om de gehele
stoep van de buren grasvrij te maken…

Naast mijn mega verzameling van Diddle-blaadjes, knuffels en stickers en mijn
grootste hobby Scoubidou-touwtjes en
-sleutelhangers maken, is televisiekijken in de kleuterklas toch mijn favoriete
herinnering die me een nostalgisch
gevoel geeft. Een keer in de week werd
er een enorme kar vanuit de gang de klas
ingereden. En dan maar hopen dat het
beeld het goed deed en de juiste DVD
(of was het een videoband?) erin zat.
Anders kreeg je grijs of wit sneeuwbeeld
in plaats van Karbonkel... Het hoogtepunt
van de week!

Diederik Hoeve
Eerstejaars
Als ik terugdenk aan mijn oude woonplaats Harderwijk, krijg ik een nostalgisch
gevoel. Ik woon nu al tien jaar in omgeving Nijmegen, maar Harderwijk is de
plek waar ik echt ben opgegroeid. Al mijn
ervaringen en eerste belevenissen heb ik
in Harderwijk meegemaakt, dus het blijft
voor mij een unieke plek. Bij veel plekken
in de stad heb ik wel een jeugdherinnering die naar boven komt. Als ik bijvoorbeeld door het park loop, denk ik terug
aan alle uren die ik daar spelend met
vriendjes en vriendinnetjes heb doorgebracht. Harderwijk is voor mij een mooie
stad die veel nostalgische gevoelens
naar boven brengt.

Marlis te Hennepe
Tweedejaars
Om vijf uur ‘s ochtends wakker gemaakt worden voor de lange autorit
naar Oostenrijk voor de wintersport! De
Duitse radio staat zachtjes aan terwijl de
nieuwslezer de hoeveelheid kilometer
stau voorleest. Om de twee uur stoppen
we even voor het strekken van de benen
en een slappe koffie. Aan het eind van
de middag, terwijl de Alpen in de verte
verschijnen, wordt er een bus Pringles
opengetrokken. Na ruim 800 kilometer
zijn we dan eindelijk bij het hotel en is
het tijd voor schnitzel mit pommes. Dit
jaar uiteraard helaas geen bergzonnetje
of kaiserschmarrn, dus denk ik maar met
extra veel nostalgische en verlangende
gevoelens terug aan de afgelopen jaren.

Sacha Broens
Derdejaars
Ik word het meest nostalgisch van muziek! Zo zijn er bepaalde nummers die ik
veel hoorde tijdens het uitgaan toen ik 16
was, waardoor er allemaal leuke herinneringen van toen naar boven komen. Een
ander voorbeeld is dat toen ik klein was
en we met de auto op vakantie gingen, er
telkens hetzelfde cassettebandje werd afgespeeld. Urenlang dezelfde muziek, waar
mijn ouders dan graag naar luisterden. Ik
denk dan meteen met positieve gedachten terug aan die setting. Soms komen er
herinneringen naar boven waarvan je niet
eens meer wist dat je ze had!
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QUIZ

WIE IS DEZE CW-DOCENT?!
TEKST JIP GROOTEN

BEELD DAPHNE ESKES

In deze throwback-editie kunnen natuurlijk niet de baby- en jeugdfoto’s van onze eigen docenten ontbreken! Weet jij
ze allemaal te benoemen? De antwoorden staan op zijn kop onderaan de pagina.

1.

2.

3.

4.

5.

Hints
1. Wie staat er hier op de foto? Tip: Het plaatje is
gemaakt in Geulle, Limburg…
2. Welke doorgewinterde CW-docent zoeken we
hier?
3. Wie zit er in deze doos? Tip: deze docente was
op jonge leeftijd ook al zo eigenwijs, leergierig
en wilde toen ook altijd al alles een beetje anders
doen (een boek op z’n kop lezen bijvoorbeeld).
4. Wie is deze cowboy die van kinds af aan al een
fan van Westerns is…?
5. Wie is deze knaap met het toverstafje in zijn
hand? De foto is gemaakt in Den Haag…

Antwoorden: 1. Serena Daalmans 2. Carlo Hagemann 3. Mariska Kleemans 4. Addy Weijers 5. Paul Ketelaar
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TALENT

STUDENT(EN)TALENT
In het studententalent nemen we iedere editie een kijkje in het leven van een
CW-student met een bijzonder talent/verhaal. Voor deze editie kijken we terug naar
zevenjarige Friso Berenpas, die tweede is geworden op het NK schaken.
TEKST IRIS KOOPS
BEELD MARLOES VAN DALEN

Op welke leeftijd ben je begonnen met
schaken?
Toen mijn zus 8 jaar was zat ze bij een
schaakvereniging. Ik, als vijfjarige, mocht
natuurlijk niet alleen thuisblijven, dus
ging ik mee. Ik vond het toen niet leuk
dat ik niet mee mocht doen met schaken,
dus ik moest huilen (want ja, dat doe je
nou eenmaal als vijfjarige, haha). Uiteindelijk mocht ik meedoen en blijkbaar
vond ik dit super leuk. Ik heb me toen
aangesloten bij de lokale schaakvereniging. Nadat ik daar een jaar had geschaakt deed ik mee aan het NK.
Hoe zag het proces eruit om bij het NK
schaken te komen?
Het begon met het schaken tegen de kinderen van mijn eigen vereniging. Toen ik
daar had gewonnen ging ik spelen tegen

de andere winnaars in de stad/omgeving.
Vervolgens kwam ik bij de regionale en
provinciale competities. Hierna kwam ik
pas op het NK. Om hier te komen had ik
wel iets van 30 potjes moeten spelen en
op het NK zelf nog ongeveer acht. Dat er
zoveel zevenjarige kinderen wilde schaken verbaast mij best wel nu ik eraan
terugdenk.
Zelf heb ik er van te voren nooit de
behoefte gehad om mee te doen aan het
NK. Ik vond het gewoon heel erg leuk om
te schaken. Ik deed mee aan wat wedstrijden en voor mijn gevoel was in toen
ineens bij de provinciale competities. Pas
toen ik naar het NK ging had ik door dat
dit wel iets groots was, ik was er zomaar
ingerold.

Hoe heb je de dag van het NK ervaren?
Op de dag van het NK was ik eerlijk
gezegd het enthousiast over de grote
stroopwafels die ze daar hadden, dan
over het NK zelf. Ik was overigens nog
maar 7 jaar oud. Wel was het gebouw
waarin de wedstrijden plaatsvonden heel
erg indrukwekkend voor mij. Bij de kleinschalige wedstrijden die ik gewend was
zaten we altijd in een soort sporthal. Dat
was op het NK wel anders. Het gebouw
had allerlei verschillende kamers waarin
alle kinderen van mijn leeftijdsgroep
tegen elkaar zouden gaan strijden. Ook
stond er een groot bord buiten met de
scores van nummer 1 en 2 erop, zodat de
ouders vanaf buiten mee konden kijken.
Toen verloor ik, want het kind waar ik tegen moest spelen was opgegroeid op het
schaakbord. Daarbij was zijn vader ook
een hele grote schaker. Ik werd daarom
natuurlijk compleet afgemat. Wel was
het een hele leuke ervaring en het heeft
zeker een indruk op mij gemaakt.
Schaak je nu nog veel?
Eigenlijk ben ik een jaar na het NK al
gestopt met schaken. Ik schaakte echt
omdat ik het leuk vond, maar na het NK
werd het allemaal wat te serieus voor
mij. Ik moest in het weekend naar een
soort schaakles, waarbij ik allerlei tacktieken aangeleerd kreeg met huiswerk erbij.
Dit leek voor mij veel te veel op school,
waardoor ik had besloten om ermee te
stoppen. Ik ben ook op het NK badminton geweest, en ben daar ook een jaar
na het NK mee gestopt. Het idee van een
hobby is plezier, wanneer het te serieus
wordt is het klaar voor mij. Ik vind het
natuurlijk nog steeds leuk om te schaken,
alleen ken ik niet heel veel mensen die
kunnen/ willen schaken. Ik schaak soms
nog op mijn telefoon en heel af en toe
een potje met vrienden, maar dat is alles
behalve serieus.
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(C) WAY UP

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 JIP GROOTEN
BEELD MARLOES VAN DALEN
In deze rubriek vertelt André Nientied
over zijn loopbaan als filmjournalist en
scriptschrijver na zijn studie Massacommunicatie, de voorloper van het huidige
Communicatiewetenschap. Jullie kunnen
André kennen van het stuk: ‘Het ontstaan
van de Freem’ (p. 14), waarin hij uitlegt
dat hij in 1983 met de studie is begonnen
en in 1987 is afgestudeerd. André heeft
onder andere tien jaar voor GTST geschreven en als filmjournalist alle grote
sterren voor de microfoon gehad: van
Brad Pitt tot Johnny Depp en van George
Clooney tot Kate Winslet. Vandaag de
dag is hij freelance journalist voor onder
meer Het Parool en het FD.

NAAM
André Nientied
FUNCTIE
Freelance journalist voor
onder meer Het Parool en
Het Financieele Dagblad
AFGESTUDEERD IN
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1987

De studententijd heeft André ervaren als
een warm bad vol gelijkgestemden. Over
de studie is hij kritisch: André vertelt dat
hij waarschijnlijk meer heeft geleerd van
zijn tijd bij de Freem dan van de studie
zelf. Wel mocht hij over zijn scriptie,
die gaat over de samenwerking tussen
filmproducenten en omroepen een
artikel schrijven in De Filmkrant, waardoor hij een voet tussen de deur kreeg
bij de filmpers. Zo belandde hij bij het
toenmalige filmblad Skoop, waar hij het
uiteindelijk schopte tot hoofdredacteur.
Hierna schreef hij nog bijna tien jaar
lang voor GTST: “Ik had nul ervaring met
scriptschrijven en had zelfs nog nooit
een aflevering van GTST gezien voordat
ik begon. Toch vond ik dit erg leuk om te
doen.”
In dezelfde periode kwam André bij
Nieuwe Revu terecht, dat toen nog een
toonaangevend tijdschrift in Nederland
was. Hij schreef er over nieuwe films en
vanwege de hoge oplage kregen ze veel
interviews aangeboden met internationale filmsterren. “Voor Nieuwe Revu ben
ik tientallen keren in de Verenigde Staten
geweest – meestal in Los Angeles – om
alle grote filmsterren te interviewen.” Dat
deze tripjes grotendeels werden betaald
door de filmmaatschappijen betekende niet dat ze kritiekloze interviews en
recensies opleverden: “Het is namelijk
duurder om een advertentie te plaatsen,
dan om een groepje journalisten naar
bijvoorbeeld New York te sturen. Hieruit
krijg je veel goedkoper publiciteit.” André
laat doorschemeren dat hij eigenlijk
meer van de inhoudelijke artikelen was:
“Het moest natuurlijk vooral over de
sterren gaan, maar Jennifer Lopez had
bijvoorbeeld helemaal niks te melden. Ik
had toen liever een scenarioschrijver of

“Staar jezelf niet
teveel blind op
de academische
eisen”
regisseur geïnterviewd, maar dat is niet
interessant voor het grote publiek. Ook
ben ik herhaaldelijk op de filmfestivals
van Cannes en Venetië geweest. Dit was
pittig werk, maar waren wel de hoogtepunten uit mijn loopbaan: films als een
van de eersten zien.”
André erkent dat het lastig is om in deze
tijd filmjournalist te worden. “Er bestaan
geen filmbladen meer en door de opkomst van het internet is het informatieaanbod erg toegenomen en versnipperd.” Als je gepassioneerd bent over
de journalistiek en de filmwereld, zou
André het toch aanraden om deze passie
te volgen: “Interesse is het allerbelangrijkste, daarmee kun je heel ver komen.
Ook geeft de studie Communicatiewetenschap een goede basis. Daarnaast is
het belangrijk om iets naast je studie te
doen, en jezelf niet te veel blind te staren
op de academische eisen. Mijn scriptie
had 75 pagina’s aan voetnoten die geen
mens ooit heeft gelezen!”

STORING

ST RING
In deze Freem gaan we terug in de tijd. We brengen een stukje
nostalgie naar boven. Wanneer ik een precieze definitie van dit
begrip zoek, krijg ik te zien dat nostalgie het gevoel is dat je
iets belangrijks kwijt bent geraakt en hierdoor heimwee krijgt
naar het verleden. Er wordt immers ook vaak gesproken over
een vroeger waarin alles beter was, maar is dat wel echt zo?

TEKST FLEUR HENSEN
BEELD ELSA KANNEKENS
Ja, er zijn mooie dingen aan vroeger. Vroeger
is natuurlijk een breed begrip; hoe ver ga je
terug in de tijd? Laten we even naar de tijd gaan
waarin sociale media nog niet bestonden. Terug
naar de vorige eeuw, ver voor mijn geboorte.
Die tijd waarin je nog niet NU.nl kon openen om
even ‘de krant’ te lezen, maar je moest wachten
totdat deze op de deurmat viel. Het was ook de
tijd waarin je je bijvoorbeeld nog geen zorgen
hoefde te maken over de te hoge schermtijd van
mensen. Er wordt dan ook vaak een negatieve
stempel gedrukt op alle ontwikkelingen wat
betreft sociale media. Je krijgt fake news voorgeschoteld, je wordt onzeker van alle ‘perfecte
plaatjes’ waar je tijdlijn mee vol staat en je
spreekt minder mensen face-to-face. Ik wil zeker
niet ontkennen dat dit zo is, maar je mag ook
best vaststellen dat er nu heel wat verbeteringen
hebben plaats gevonden ten opzichte van dat
offline vroeger.
Het is dat ik dat ‘vroeger’ nooit heb meegemaakt, maar naar mijn idee was toen écht niet
alles beter. Het feit dat je tegenwoordig met een

paar klikken erachter komt wat er speelt in de
wereld, kan juist als iets positiefs beschouwd
worden. Misschien spreken we elkaar dan minder in het echt dan voorheen, maar we staan wel
meer in contact met elkaar dan ooit. Alles is veel
toegankelijker en FaceTime komt aardig in de
buurt van face-to-face communicatie. Het was
natuurlijk niet bepaald ideaal dat je elkaar brieven moest sturen als je wat verder van elkaar
vandaan woonde en geen telefoon had. Verder
zorgen sociale media ervoor dat je sneller de
stap zet om bijvoorbeeld in het buitenland te
studeren, wetende dat je makkelijk contact kan
hebben met het thuisfront.
Het is niet dat ik de communicatiemogelijkheden
van tientallen jaren geleden als iets slechts beschouw, maar het is in mijn ogen ook niet nodig
om tegenwoordig alles af te kraken en alles
van vroeger te romantiseren. Er zijn veel mooie
dingen om op terug te blikken, maar er is ook
zeker veel moois wat we nu kunnen waarderen
en hopelijk naar uit kunnen kijken.

29

OLC


Met de start van de laatste periode is het hoog tijd voor een nieuwe
OLC-update. Wat hebben we de afgelopen weken gedaan? Hoe hebben wij
onze nieuwe Instagrampagina ingezet? En zijn we alweer op zoek naar onze
vervangers?
ELINE KEUVEN

FLOOR VAN DER LOOIJ

SOPHIE VAN TEGELEN

MARJOLEIN TRIEPELS

CHARLOTTE VAN BEEM

JASMIJN ABEN
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TEKST ELINE KEUVEN
BEELD ELSA KANNEKENS

De afgelopen weken zijn we voornamelijk bezig geweest met onze Instagrampagina (@OLC_CW). We hebben aan de
hand van Stories jullie meningen over
verschillende onderwerpen gevraagd.
Zo ging de eerste sessie over hoorcolleges en kennisclips en konden jullie aan
de hand van polls jullie voorkeur geven
aan een van de gegeven opties. Tijdens
andere sessies vroegen we jullie input
over onder andere de fijnste manier om
vragen te stellen, de bindingsactiviteiten
en fysiek onderwijs. Niet alleen wij als
opleidingscommissie, maar ook jullie
zijn erg enthousiast over deze Stories. Ze
werden soms door meer dan 100 studenten ingevuld!
Deze Stories zijn natuurlijk niet voor niks.
De resultaten worden meegenomen door
ons en door de docenten. Op dinsdag 30
maart zijn de resultaten besproken in een
discussiebijeenkomst met alle docenten,
waarbij wij als studentleden van de OLC
ook aanwezig waren. Tevens zijn de resultaten van de sessie over de bindingsactiviteiten meegenomen en besproken door
het team van docenten en studenten die
deze activiteiten organiseren.

Aangezien de laatste periode alweer is
aangebroken, is het ook weer tijd dat we
op zoek gaan naar onze vervangers! Wil
jij je nu inzetten voor de verbetering van
onze opleiding en heb je ideeën over hoe
je studenten beter kan bereiken? Dan
zijn we op zoek naar jou! Klinkt dit nu al
als muziek in je oren? Stuur dan zeker
een mailtje naar olc.cw@student.ru.nl.
Meer informatie over wat de OLC precies
inhoudt en hoe jij je kunt aanmelden,
volgt snel!
Heb je vragen, opmerkingen of verbeterpunten? Stuur ons vooral een mailtje,
een appje of een berichtje via onze Instagrampagina!

NAWOORD

NAWOORD

TEKST MILOU BRAAT
BEELD DAPHNE ESKES

Het eerste dat in mij opkomt bij het
thema nostalgie zijn de logeerpartijtjes
die mijn broertje en ik vroeger hadden bij
onze opa’s en oma’s. In de avond werden
we dan helemaal verwend en ‘s ochtends
kregen we als ontbijt een eierkoek met
aardbeien en suiker. Alsof ik als kind nog
niet genoeg energie had.
Wat mij nog meer te binnen schiet bij
nostalgie, is de tijd voor corona; oftewel BC (Before Corona). Die tijd is voor
mijn gevoel enerzijds vijf jaar geleden
en anderzijds één week geleden. Ik kan
me nog zo goed herinneren dat ik voor
het laatst in de kroeg stond. Dit was op
de Social Sounds 2020 en dit is toevallig
ook de plek waar ik Friso voor het eerst
ontmoet heb. Lotte heb ik tijdens de introductie in 2019 voor het eerst ontmoet.
Toen was Lotte eerstejaars en ik was
vrijwilliger. Hannah en ik kennen elkaar
al sinds ons eerste jaar, maar gek genoeg
kunnen we ons allebei de eerste ontmoeting niet herinneren. Dit moet dan haast
wel in de Malle Babbe zijn geweest op
een dronken avond. Het blijft gek om
terug te denken aan de borrels, omdat je
nu pas weet hoe waardevol die herinne-

ringen van die avonden zijn: “You never
know what you got until it’s gone”. Hierdoor ben ik mijn herinneringen zoveel
meer gaan koesteren.
Natuurlijk zijn de borrels niet het enige
wat nostalgisch voelt aan BC. Wat voor
mij het ook zo erg nostalgisch voelt, is
het geven van knuffels. Wie had ooit
gedacht dat we het in 2020 raar zouden
vinden om een vriend(in) een knuffel
te geven ter afscheid? Ik vind het ook
zo gek om in films en series mensen in
een grote groep te zien staan of bij een
concert te staan zingen. Dan zegt een
stemmetje in mijn hoofd: ‘nee jongens
dat mag niet, ga eens wat meer uit elkaar
staan’. Het is zo gek hoe je hele perceptie van het dagelijkse leven in een jaar
compleet veranderd.
Het is ook bijzonder om te denken over
hoe het leven er over 10 jaar uit zal zien.
Dan kijken we waarschijnlijk terug op
2020 als het jaar dat alles veranderde. Ik

weet niet of er veel mensen zullen zijn
die 2020 als nostalgisch zullen beschouwen, omdat het voor de meesten niet
een heel goed jaar zal zijn geweest.
Misschien gaat 2020 wel de geschiedenisboeken in als een rampenjaar, of
misschien wordt 2021 of 2022 nog wel
erger en zullen we wel nostalgisch terugkijken op 2020. Ik merk dat ik weer in
mijn corona-gedachtespiraal terecht ben
gekomen, dus ik zal dit nawoord maar
even eindigen op een positieve noot.
Wat is nostalgie nou eigenlijk? Voor
iedereen zal nostalgie iets anders voorstellen, maar voor mij is nostalgie een
warm gevoel. Vol gezelligheid en liefde,
of dit nou familieliefde, vriendschappelijke liefde of meer is. Maar nostalgie voor
mij is ook de geur van oude boeken, het
gevoel van het zitten op een krakende
leren Chesterfield bank en het zien van
een vervaagde zwart-wit foto. Het is de
smaak van een eierkoek met aardbeien
en suiker en het geluid van een fluitende waterkoker. Kortom, nostalgie is te
vinden in de kleinste dingen en in de
mooiste herinneringen.
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Bankieren op
jouw moment
Met het Rabo StudentenPakket regel je je
bankzaken net zo makkelijk thuis als onderweg.
Via de Rabo Bankieren App even je saldo checken,
je vrienden terugbetalen of last minute je huur
overmaken. Waar je dan ook bent.

Open jouw Rabo StudentenPakket op
rabobank.nl/studeren

Kom maar op met de toekomst
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