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Joris Brussel (1987) is columnist, schrijver, (stads)dichter en communicatiestrateeg. Hij komt uit Velsen-Noord en woont in Beverwijk. Wekelijks geeft hij op deze plek zijn mening.

Corrie
A

fgelopen maandag braken enorme takken af, dakterrashekken vlogen weg, mensen werden van de weg geblazen.
Door? Corrie.
Als taalliefhebber kan ik me oprecht opwinden over haar
naam. Het maakt me razender dan Corrie zelf. Denk aan het
heftige incident op zee van afgelopen maandagmiddag. Het
vrachtschip Julietta D. kwam dankzij het door Corrie ontstane
onstuimige weer in botsing met een olietanker voor de Noordzeekust, waarna ze een transformatorplatform in aanbouw
raakte. Gelukkig konden de Kustwacht en de KNRM redding
bieden. Ik probeer me voor te stellen hoe het telefoongesprek
ging dat de bemanningsleden van Julietta D. voerden met hun
ongeruste gezinnen.
„Hé jongen, papa hier.
Is mama er ook? Wil je
haar zeggen dat we met
de boot ﬂink in gevaar
zijn gekomen, maar dat
alles nu onder controle
is?” „Hoi pap, gelukkig.
Maar wie heeft er dan
voor dat gevaar gezorgd?” „Corrie.” „Bedoelt u tante Corrie? De buurvrouw van
de hoek?”
Wie haalt het in zijn of haar hoofd om een ruige en zeer
gevaarlijke storm Corrie te noemen? Je noemt een uitbarstende
vulkaan toch ook geen Gerrie? Of een tsunami ome Henk? Dat
past toch totaal niet bij de impact van zo’n natuurkracht?
Een ding houdt me meer bezig dan de vraag hoe het kan dat
iedereen in Nederland wel een tante Corrie heeft. Namelijk,
wie bedenkt de namen voor orkanen en stormen?
Ik las op een meteorologische website dat de namen voor
orkanen al voor dat ze ontstaan voor de zekerheid zijn vastgelegd. Er is een alfabetisch lijstje dat de Wereld Metrologische
Organisatie uit de kast trekt als een tropische storm windkracht acht bereikt.
Voor uw beeldvorming: als er tropische stormen komen in
het jaar 2024 dan zullen hun namen Francine en Milton zijn.
Er zal maar een Katrina-achtige orkaan komen die je hele
woonwijk omver blaast. Om vervolgens te accepteren dat je
dierbaren zijn vermist en je huis vernield is als gevolg van de
felheid van tante Francine.
Een genadeloze storm moet toch op z’n minst een angstaanjagende naam hebben? Of in ieder geval
een heel concrete naam. Waarom noemen we de volgende storm niet bijvoorbeeld ’Die vuile windbuil’? Dan
kan je tenminste nog zeggen: „Verdorie meneer de verzekeringsagent, mijn
pui ligt bij de buren in de tuin dankzij
die vuile windbuil.”
Of van mijn part noem je de volgende
storm Voldemort, Karbonkel of De
Grote Boze Wolf. Maar stop alsjeblieft met stormen naar tantes en
omen noemen.

Je noemt een
tsunami toch ook
niet ome Henk?
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Opluchting over fysieke lessen

Hoe overleven
studenten
de lockdown?
Vanuit je bed online lessen volgen. De camera van
de laptop niet aanzetten, anders zien studiegenoten
je warrige slaaphoofd. En werkelijk alles in dat ene
studentenkamertje doen: studeren, werken, slapen,
eten, sporten.

Ellen de Boer

e.de.boer@mediahuis.nl

zelfmoordgedachten heeft. Daar
ben ik enorm van geschrokken’’,
zegt hij.

Indrukwekkend
IJmond ■ Jan Rotteveel (22) is
vierdejaars student commerciële
economie marketing & sales aan de
Hogeschool van Amsterdam en
weet er alles van. Zelf kon hij goed
omgaan met de coronalockdown,
maar hij zag studenten in zijn
omgeving afglijden naar somberheid of zelfs een depressie. ,,Veel
studenten hebben mentale klachten, omdat ze niet naar school
konden, niet konden uitgaan en
sporten’’, heeft hij gemerkt.

Isolement
,,Studenten worden gezien als een
groep die er wel doorheen komt,
maar de mentale impact van het
sociale isolement is groot’’, weet
ook studiegenoot Jesse van Dalfsen
(25). ,,Het eerste jaar van je studie
is enorm belangrijk om sociale
contacten te leggen, lekker in je vel
te zitten en goed aan je studie te
beginnen. Het Trimbos-instituut
heeft in de coronaperiode onderzoek gedaan onder duizenden
studenten van universiteiten en
hogescholen. Daaruit kwam dat 25
procent wel eens of regelmatig

Jan, Jesse en Thomas Hazenoot (22)
vonden deze cijfers zo indrukwekkend dat zij met studiegenoten om
hen heen zijn gaan praten. Met als
doel aandacht te vragen voor dit
maatschappelijke probleem. ,,We
hebben geen mensen gesproken
met zelfmoordgedachten, maar we
merkten wel dat de lockdown
enorm effect heeft op het sociale
leven. Voor heel veel studenten
moet het studentenleven nog beginnen. Ik kan met niet voorstellen
hoe ik dat had gedaan’’, zegt vierdejaars Jesse.

Moed
Voor Sophie Noorman uit IJmuiden en Lucas Beentjes uit Beverwijk begon hun opleiding commerciële economie marketing & sales
twee jaar geleden. Midden in de
lockdown. Beiden zijn negentien
jaar, staan stevig in het leven en
hun mentale gezondheid is goed.
Toch heeft de lockdown ook op
hen effect gehad. Ze zijn opgelucht
dat ze volgende week weer fysiek
lessen kunnen volgen. Een volgende lockdown zou een behoorlijke

tegenvaller zijn. Lucas: ,,Misschien
dat ik dan wel de moed zou verliezen.’’
Sophie en Lucas kunnen zich
nog geen voorstelling maken van
het echte studentenleven. ,,We
hebben geen vergelijkingsmateriaal. Het eerste jaar zijn we zo weinig naar school geweest en hebben
we zo weinig mensen gezien’’, zegt
Sophie.

Ongemakkelijk
Bijna het hele eerste studiejaar
hebben ze online les gehad. Wie
hun klasgenoten waren? Geen idee.
Ze zagen de namen wel op hun
laptop staan, maar hadden er geen
gezichten bij. Lucas: ,,Ook al vraagt
de docent om je camera aan te
zetten, in de praktijk doet niemand dat. Sommigen lagen om
half negen ’s ochtends nog in bed.
Ik was ook niet constant klaar voor
de eerste les.’’ Sophie: ,,Ik ging wel
mijn bed uit, maar zette mijn camera niet aan. Het voelde toch wat
ongemakkelijk om dat als een van
de weinigen te doen. In het eerste
jaar hebben we misschien negen
keer fysiek les gehad en dan nog
met halve klassen. Je ziet je klasgenoten wel, maar je bouwt geen
band op. Niemand kon daar wat
aan doen, ook de school niet.’’

Joris Brussel

Sophie Noorman uit IJmuiden.

Of ze door het eerste jaar studie
in lockdown een achterstand hebben opgelopen verwachten ze niet.
,,Ik merk wel dat de kwaliteit van
lessen online minder is. Als ik kijk
naar dit jaar, denk ik dat het echt
wel uitmaakt of je fysiek of online
les krijgt. Laatst bij een toets was
de fysieke les veel beter blijven
hangen. Van de onderwerpen die
we online hadden gehad, wist ik
minder’’, vertelt Sophie. Na even
nadenken: ,,Misschien heb ik wel
een kleine achterstand.’’
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Uitgaan en
festivals zijn een
bron van geluk.
Kon ik me wel
aan ergeren dat
dat niet kon

Drempel
Lucas denkt dat de drempel bij
online lessen niet hoog genoeg is.
,,Je hoeft er minder moeite voor te
doen. Je discipline wordt erg op de
proef gesteld. Als je alleen online
les hebt, heb je zelf veel meer in de
hand of je een achterstand oploopt.
Ik kan me voorstellen dat je sneller
iets laat vallen als je lakser bent’’,
reageert Lucas. Sophie: ,,In een
fysieke les stel je eerder even een
kleine vraag. Dat doe je niet zo
gauw online, want dan moet je je
camera en microfoon aanzetten.’’

Leuker

Joris Brussel redactie.ken@nhd.nl
Lucas Beentjes uit Beverwijk.

FOTO PRIVÉCOLLECTIE

Hun tweede studiejaar begon meteen leuker, omdat er meer mocht.
Sophie: ,,We hebben veel ondernomen en hebben het eerste jaar
behoorlijk ingehaald. Nu we weer
in lockdown zitten, is het iets
minder moeilijk. Ik ken mijn klas
al.’’ Lucas: ,,Begin van dit schooljaar merkte je meteen dat je in het
leven viel. Naar school, de stad in.
Hopen dat we in een stijgende lijn
zitten en het goed blijft gaan.’’
Zowel Lucas als Sophie woont

thuis met voldoende afleiding.
Lucas heeft een uitwonende zus en
een jongere tweelingbroer en -zus.
,,Dat zijn redelijke druktemakers’’,
zegt hij met een knipoog. ,,Dat
houdt me wel bezig. En ik sport
heel fanatiek. Fitness. Dat deed ik
thuis toen de sportscholen dicht
waren. Ik heb mijn vrienden veel
gezien. Tot op zekere hoogte heb
ik me aan de maatregelen gehouden, niet altijd heb ik helemaal
binnen de lijntjes gekleurd. Maar
aan de andere kant: ik heb ook
familie die ziek kan worden. Mijn
sociale contacten zijn zeker met 80
procent gedaald. Het was een grote
verandering met de avondklok. Als
je helemaal geïsoleerd raakt, ben ik
ervan overtuigd dat je wel iets gaat
dwarszitten. Dat lijkt me begrijpelijk.’’

Verjaardag
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Wat ik het
allerergste vond,
was dat ik met
mijn verjaardag
moest kiezen
wie ik wel en
wie ik niet zou
uitnodigen

Voor het ‘sociale dier’ Sophie werd
het leven ook heel anders. ,,Ik
voetbal op zaterdag bij VV IJmuiden en dat miste ik heel erg. De
gezelligheid. Je kon ook niet uit
eten of uitgaan. Wat ik het allerergste vond, was dat ik met mijn
verjaardag moest kiezen wie ik wel
en wie ik niet zou uitnodigen.
Verjaardagen vieren wij altijd heel
uitbundig, nu kon het maar met
een klein groepje. Het werd een
soort feestweek.’’

Gefrustreerd
Sophie realiseert zich dat ze het
thuis goed heeft met haar ouders
en jongere broer. ,,We gaan heel
goed met elkaar. Ik bof met mijn
thuissituatie. Af en toe is het moeilijk geweest, maar ik heb me niet

ellendig gevoeld. Wel gefrustreerd
soms.’’ Lucas: ,,Ja! Uitgaan en festivals zijn een bron van geluk. Kon
ik me wel aan ergeren dat dat niet
kon.’’ Sophie: ,,Je moest creatief
zijn. Normaal gingen we op zaterdag en zondag om tien uur uit,
gingen we dansen en sprak je elkaar de hele avond niet. Nu zat ik
met twee mensen thuis en hadden
we veel meer leuke en mooie gesprekken. Het had ook iets moois.
Mijn bankrekening vond het niet
erg dat we in lockdown zaten.’’

Opgelucht
Jesse: ,,Een aantal mensen zal het
niet door hebben dat ze zich minder zijn gaan voelen, maar zullen
nu opgelucht zijn. Want wat als je
voor je studie naar Amsterdam
bent verhuisd en nergens naartoe
kunt vluchten? Je moet sterk in je
schoenen staan om je zaakjes op
orde te hebben. Sommigen zijn
gestopt met hun studie, zijn uit
Amsterdam vertrokken, hebben
hun vriendschappen zien verwateren.’’

Inzichten
Heeft de afgelopen periode hen
ook inzichten gegeven? Sophie: ,,Je
leert dat je met niet heel veel ook
iets leuks kunt doen. Dat alleen
met iemand thuiszitten ook supergezellig kan zijn. Quality time met
elkaar.’’ Lucas: ,,Het heeft mijn
ogen geopend. Dat een virus alles
kan beïnvloeden en wat voor impact het heeft. Wat je mist als je de
dagelijkse gewoonten niet hebt.’’
Sophie: ,,Dit zal altijd een periode
zijn waarop je terugkijkt, iets wat
je bijblijft.’’

