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Hoofdredactioneel 

Amerikanistiek
door Pim van den Berg

VROEGER KEEK IK NOOIT VILLA ACHTERWERK. Wanneer dat gebouw of de ‘hastala-
pasta’ op het scherm verschenen, was mini-Pim al lang en breed naar een commer-
ciële zender vertrokken. Nee, ik ben opgegroeid met een Cornucopia aan tekenfilms, 

Amerikaanse tekenfilms. Telekids op zaterdag vond ik nooit zo spannend als X-Men of Biker 
Mice From Mars op zondag. Dat Carlo Boszhard door een tv-set struinde, al roepende: “het is 
mij, Robert!”, ging er bij mij moeizaam in. Niet omdat het niet leuk was, maar ik keek Engelse 
tv, verdorie. Dat was werelds en mysterieus. En dan hebben we het nog niet gehad over de 
weelde aan Disney-video’s die we thuis hadden liggen. En de computerspelletjes.

Nu kijken we naar Amerika en zijn we verbaasd over de ultra-liberale politiek die hun wapen-
beleid vormt, de verdeling van de welvaart, de erbarmelijke gezondheidszorg. We grinniken 
om de kolossale blubbersauriërs die amper door de gangpaden van de Wal-Mart passen. 
Vergeleken met Europa’s sociale maatregelen loopt het religieuze, conservatieve Amerika 
hopeloos achter (‘de Scandinavische staten zijn een voorbeeld’).

Desalniettemin zingen we nog steeds mee met alle Disney-liedjes sinds ‘Diep in de Zee’. Toch 
willen alle hipstertjes met gitaren klinken als Bon Iver, staat er geen enkele Nederlandse film 
in de ‘IMDB top 250’, is elke Nederlandse zin gepeperd met Engelse woorden en uitdrukkin-
gen en zijn Apple en Facebook groter dan België. Ik ben Amerikaans.
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Hoofdrichtingwijzer 

Amerikanistiek
door Zita Veugen

Het ambigue beeld van de VS schittert niet bepaald - en 
dat willen we op de universiteit natuurlijk wel - van nu-
ance. Dit euvel verhelp je door je te storten op de hoofd-
richting Amerikanistiek. Of je nu verblind van liefde 
of slaafs aan je vooroordelen bent, de vakken van deze 
hoofdrichting zullen bijdragen aan het verfijnen van je 
wereldbeeld. Ze vallen voornamelijk onder de studies 
Geschiedenis en Engelse taal en cultuur. Ook is het 
mogelijk om te snoepen van de opleidingen Literatuur-
wetenschap, Kunstgeschiedenis en Theater-, Film- en 
Televisiewetenschappen. Naar believen richt je je op de 
geschiedenis en cultuur vóór of na 1900 en kies je meer 
politiek of meer cultureel getinte vakken. In eerste instan-
tie lijkt het alsof de breedte van het land en zijn reputatie 
worden weerspiegeld in het vakkenpakket, maar zoals 
elke universiteit heeft ook die van Utrecht focuspunten. 
Bij de verplichte keuzevakken kan je uit zes (bijna alle-
maal) niveau-3-vakken kiezen. Één vak lijkt erg uit de 
toon te vallen omdat het een vak is van Kunstgeschie-
denis, maar Modernisme, avantgarde, postmodern richt 
zich sinds dit collegejaar wel degelijk op kunst, kunstthe-
orie en het kunstklimaat in de Verenigde Staten. Het vak 
Amerikaanse film van TFT behandelt de populaire cul-
tuur en de werking ervan op de maatschappij en Ethnic 
experience in the U.S. bespreekt Amerika vanuit literair 
perspectief. Wat blijft er dan nog over? De geschiedenis! 

Natuurlijk heeft de Vietnamoorlog veel impact gehad 
op de VS en daarom staat het gelijknamige vak terecht 
op dit lijstje. Met Photography in American history 
biedt Geschiedenis aan de hand van foto’s ook nog 
een kijkje in de keuken van de (zelf)representatie van 
Amerika. Tot slot staat bij de verplichte keuzevakken 
de International guest course: gegeven door telkens 
weer een andere bevlogen en overgevlogen hoogleraar 
en altijd de moeite waard. Dat de cultuur, geschiedenis 
en identiteit van de Verenigde Staten centraal staan, is 
logisch; dat je vanuit verschillende disciplines inzich-
ten verkrijgt, is de charme van Taal- en Cultuurstudies: 
zelf leg je telkens weer verbanden.

Zoals geldt voor alles wat TCS rijk is, ben je nadat je 
een hoofdrichting gekozen hebt nog altijd in staat om 
je eigen pad te creëren. Met eenmaal je bachelor op zak 
wachten bijvoorbeeld de masters American Studies, 
Politiek en samenleving in historisch perspectief en 
uiteraard Cultuurgeschiedenis op je. Vanzelfsprekend 
kan je ook de grens over. Lijkt het je te veel rompslomp 
(of heb je je financiën niet op orde) om nu al een oce-
aan overstijgende reis te organiseren, maar ben je de 
UU onderhand toch wel zat, dan kan het geen kwaad 
om een kleinere stap te zetten en je te oriënteren op een 
master in Leiden of Amsterdam. 

AMERIKA SPREEKT TOT DE VERBEELDING. 
Wellicht verheug je je in winkelstraten het meest 
over de rood-witte strepen die prijken op menig 

trui en over sterren die pronken op blauwe sjaals. Mis-
schien lig je het liefst avond na avond in bed om Holly-
wood in je kamer te onthalen, waarbij je mondhoeken 
vooral omhoog krullen wanneer je je Ben & Jerry’s naar 
binnen schept. Of de foto’s die boven je bureau hangen zijn 
van Amerikaanse sterren en schlemielen die je op uiteen-
lopende manieren inspireren. Het is zelfs denkbaar dat je 
helemaal niet bijzonder dol bent op Amerika, maar dat de 
invloed op en positie van Amerika ten opzichte van de rest 
van de wereld je desondanks fascineert. Hoe dan ook zal 
je in de smiezen hebben dat de Verenigde Staten altijd al 
gevestigd zijn in je bestaan. Daarnaast: met een lijst van 
clichés over de Verenigde Staten kan je jarenlang je kont 
afvegen. De moppentrommel van je vader is gevuld en het 
is grotendeels dankzij de Amerikanen dat je je eindeloos 
kunt vermaken op Youtube. Maar ginnegappen over de 
Belgen heeft ons ook nooit iets geleerd. 

Eerstejaarscolumn
door Myrthe Groenendaal

IK VRAAG ME AF hoe het komt dat de eerstejaars TCS’ers 
die lid zijn van Alias zo weinig van zich laten horen. Heeft 
niet iedereen een woning in Utrecht gevonden? Is de drem-

pel om het Aliashok in te stappen te hoog? Is er geen behoefte 
aan gezelligheid?

Zelf word ik een ‘actieve Aliasser’ genoemd, want ik verschijn hier en 
daar op borrels en feestjes en zit ik in twee commissies. Ook duik ik af 
en toe op in het hok waar ik dan weer veel te lang blijf hangen. Nu wil ik 
niet dat dit zo’n slijmstukje wordt over hoe geweldig fantastisch megasu-
perleuk Alias is. Nee, ik wil gewoon met jullie delen wat Alias voor mij 
betekent als eerstejaars en wat het misschien voor jullie kan betekenen.

Het is iedereen bekend dat plannen en keuzes maken voor vakken las-
tige opgaven zijn als TCS’er. Erover praten helpt, maar niet iedereen bui-
ten de opleiding begrijpt dit aspect van de studie even goed. Dan moet 
je eerst weer de hele studie uitleggen en dat schiet niet op. Ik had hier 
zelf wat problemen mee en ik wist niet goed hoe ik deze moest oplos-
sen. Toen ben ik naar het Aliashok gegaan en legde mijn sores voor aan 
de aanwezige Aliassers. Zij begrepen meteen mijn zorgen en gaven me 
handige tips en ideeën om mee aan de slag te gaan. Natuurlijk onder 
het genot van een lekker kopje thee en koekjes (want die zijn er meestal 
wel). En dit was nog niet eens op de woensdag, wanneer er koffieleute 
is. Dat houdt in dat er koffie, thee en taarten zijn, meestal gratis en voor 
speciale thema’s 1 of 2 euro, met een vrije inloop vanaf een uur of 12. 
Tijdens de leute worden er soms ook spelletjes gedaan. Kom gewoon 
eens langs, voor of na je college.

Door Alias heb ik leuke plekken in Utrecht leren kennen, want de stad is 
helemaal nieuw voor mij. Bijvoorbeeld doordat ik naar een aantal feest-
jes ben geweest die door Alias zijn georganiseerd. Het is altijd spannend 
om ergens heen te gaan waar je misschien niet zoveel mensen kent en 
anderen elkaar wel al heel goed lijken te kennen. Je kan natuurlijk ie-
mand meenemen die je zelf kent, want samen naar de woensdagavond-
borrel, koffieleute of een feestje gaan is veel gezelliger. 

Ik vond het moeilijk: nieuwe stad, nieuwe studie, nieuwe mensen. Hoe 
maak je het dan vertrouwd voor jezelf? Het klinkt dan misschien wel 
suf, maar Alias is een mooi opstapje om het leven naast je studie nog 
leuker te maken.



Numbers   
door Myrthe Groenendaal & facts

KEN JIJ ZE OOK, die snoevers die pretenderen alles te weten 
over Amerikaanse politiek en economie? Van die mensen die 
op gewichtige toon zeggen: “Jahaa, de polarisatie in de Ame-

rikaanse politiek is SCHRIKBAREND”? Wees hen te slim af en stamp 
deze feitjes in je hoofd – grote kans dat je enorme indruk maakt met 
jouw kennis.

35,7% van de Amerikaanse volwas-
senen heeft obesitas.

Rattlesnake Rodeo Beauty, Swine Queen, Pork Princess, Mrs. Drumstick en Miss Landmine: 
een aantal missverkiezingstitels die je kunt winnen in een zogenaamde pageant.

Bij jong afgestudeerden is het verschil in 

salaris op jaarbasis bijna 20% lager 
bij vrouwen dan bij mannen. 

Franklin Delano Roosevelt is de enige Amerikaanse president die drie termijnen heeft gediend. Dit kon omdat 
hij president was tijdens de oorlog.

President Barack Obamas tweede naam is Hussein, maar door slim campagnewerk is dit voor de meeste Amerika-
nen onbekend gebleven.

George W. Bush was hoofdcheerleader op de Philips Academy in Andover, Massachusetts. Hij gebruikte een 
megafoon. Ronald Reagan was cheerleader op de Eureka College in Illinois. Dwight D. Eisenhower was cheer-
leader op West Point Academy en Franklin D. Roosevelt op Harvard.

Er staan vier auto’s en elf lichtpalen op de achterkant van een 10 dollarbiljet.

In Idaho is het verboden om iemand een doos snoep te geven die meer weegt dan 25 kilogram.

Volleybal is de populairste sport op Amerikaanse nudistencampings.

Amerikanen kauwen jaarlijks op 485 miljard stukjes kauwgum.
  

5% van de Amerikanen is bij een con-
cert van Elvis geweest. 

                                                        34% 
heeft een concert van een Elvis-imitator 
bijgewoond.

Lake Superior in het noorden van de Verenigde Staten is twee keer zo groot als Nederland en tevens het grootste 
zoetwatermeer ter wereld.

In Los Angeles mag een man zijn vrouw met een riem slaan zo-
lang de riem niet breder is dan vijf centimeter.

Het is verboden een mes te gooien naar iemand 
in een streepjeshemd in Natoma, Kansas.

In Rumford, Maine, is het voor een huurder verboden 
zijn huisbaas te bijten. Vrouwen mogen niet koorddansen in Winchester, Massa-

chusets, behalve in de kerk.

In het Pine Island-district, Minnesota, dient een man zijn hoed af te nemen voor elke koe die hij tegenkomt.

Het is strafbaar om ‘Arkansas’ verkeerd uit te spreken in Arkansas. (                  , ‘Ark and saw’)

Gemiddeld zijn er 88,8 wapens per 100 
inwoners in de Verenigde Staten. Hiermee heeft 

Amerika het hoogste wapenbezit ter we-
reld.

Onderwijscolumn
door Welmoed Wagenaar

TCS volgens 
Amerikaans principe

Na veel gewik en geweeg, afstrepen en inpassen, 
vloeken en roepen dat je nooit meer wilt stude-
ren en tegelijkertijd wensen dat je studieloopbaan 
nooit eindigt, is je studieplanning rond. Eufo-
risch stel je vast dat de timeslots zijn verslagen 
en je voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het 
hoofdrichtingsoverzicht.

Het laatste blok breekt aan, je kiest je vakken en opent het 
registratieformulier van je hoofdrichting nog eens voor 
een laatste controle. En ineens klopt er geen hout meer 
van je mooie planning: de eisen zijn veranderd, cursus-
sen zijn verdwenen en wildvreemde vakken hebben hun 
plaats ingenomen. Oh, het genot een TCS’er te zijn.

Voor deze ene keer is het echter wel degelijk een genot 
een TCS’er te zijn bij een wijziging. Wanneer je hoofd-
richting verandert na je basisjaar (i.e. het jaar waarin je 
begint met studeren), mag je dit namelijk gebruiken in 
jouw voordeel. Laat me hier wijzen op de alom beken-
de ‘waarom of-of?’-mentaliteit: waarom zou je moeten 
kiezen voor óf het overzicht van je basisjaar (i.e. het jaar 
waarin je begint met studeren) óf het overzicht van een 
jaar later? Sla je slag en kies uit verschillende overzich-
ten, uit verschillende jaren. Ik bespreek dit in deze Ala-
los, omdat Amerikanistiek een van de hoofdrichtingen is 
waarin duidelijk een eis is gewijzigd. Voorheen moest je 
American History before 1900 of American History af-
ter 1900 + American Literature before 1900 of American 
Literatuur after 1900 volgen. Nu mag je kiezen uit Lite-
rature before 1900 of History before 1900; de eis omvat 
dus een vak minder. En daar mag je best een beetje van 
profiteren. 

Het is als een American All You Can Eat-Buffet: neem 
zo veel je wilt van de verschillende registratieformulieren 
om je hoofdrichting te vullen. Het mag uit je eigen basis-
jaar zijn, of uit de jaren daarna. Houd er alleen wel reke-
ning mee een wijzigingsformulier voor je hoofdrichting 
in te vullen zodra je meer dan 120 ECTS hebt behaald, 
omdat je andere vakken doet dan je eerder hebt aange-
geven op je registratieformulier. Het wijzigingsformulier 
kun je inleveren bij het Studiepunt op Drift 13.

Nog een laatste toevoeging dan: let wel dat iedereen vol-
gend collegejaar zijn of haar hoofdrichting zo ver mo-
gelijk moet hebben afgerond. In 2013-2014 zullen de 
hoofdrichtingen nog zijn zoals we ze kennen, maar vanaf 
2014-2015 zijn hoofdrichtingen vormgegeven in ‘pak-
ketten’. Het kan goed zijn dat veel cursussen uit de oude 
programma’s verdwijnen. 

Hoe het ook zij, voor nu kunnen we in ieder geval nog 
lekker volgens Amerikaans principe van meerdere wal-
letjes eten.

56% van de Amerikaanse kiezers in 
Californië koos vorig jaar voor een wets-
voorstel dat condoomgebruik in porno-
films verplicht stelt. De pornoproducen-
ten proberen dit voorstel tegen te houden 
omdat het de kosten zou opjagen. Fuck 
off!

‘ärkən,sô



Amerikaanse film
door Marit van de Mortel

Vakkenvuller
Photography in American 

History
door Toine van der Lingen

PHOTOGRAPHY IN AMERICAN HISTORY IS EEN VAK waarin je de relatie tussen Amerikaanse fotogra-
fie en Amerikaanse geschiedenis onderzoekt. Volgens de cursusomschrijving is het een interdisciplinair vak 
waarin fotografie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en zelfs sociologie aan bod komen. Je leert fotografie als 

middel te gebruiken om de Amerikaanse geschiedenis te begrijpen. 

goed te doen. Daarnaast doet de student individueel onderzoek 
en schrijft hierover een paper (60%). Elise heeft hierdoor (beter) 
geleerd hoe een onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd. 
Zoals het een goede cursus betaamt, is Amerikaanse film dus niet 
alleen leuk, maar ook leerzaam. Docente Judith Thissen is bo-
vendien altijd bereid om te helpen wanneer studenten vastlopen 
bij hun onderzoek, aldus Elise.

Kritiekpunten op het vak kan Elise niet noemen: “laten we het 
erop houden dat het leuk was.” Toch kan ondergetekende wel 
wat bedenken, hoewel niet echt over de cursus an sich: vanwege 
overweldigende belangstelling en een beperkt aantal plaatsen, 
konden dit jaar slechts 60 van de 136 inschrijvingen worden ge-
plaatst. Hierdoor vielen alle tweedejaars buiten de boot. Geen 
paniek, het leven gaat door. Schrijf een vlammend bezwaar-
schrift waaruit duidelijk blijkt dat jouw studieplanning en zo ook 
jouw toekomst zwaar in het geding komen als je niet geplaatst 
wordt en dan kun je alsnog een plekje veroveren. Overigens niet 
in de Disneygroep, maar in een speciaal voor deze wanhopigen 
opgerichte werkgroep over film noir. 

Tot slot nog enkele praktische zaken. De niveaudriecursus telt 
voor 7,5 ECTS, wordt gegeven in blok 1 in het Nederlands en 
heeft dus een plaatsingscommissie. Daarnaast moeten studenten 
60 ECTS gehaald hebben en aan een van de volgende ingangsei-
sen voldoen: Amerikaanse geschiedenis en cultuur na 1900, In-
leiding filmgeschiedenis, American History after 1900, Cultuur- 
en mediageschiedenis of American Literature and Culture after 
1900. Verder staat het thema van Amerikaanse film voor volgend 
jaar nog niet vast. Maar als dit niet weer Disney is moge het dui-
delijk zijn dat je een leuk vak hebt gemist. Anticlimax.

Het thema ‘De wereld volgens Disney’ omhelst uiteraard meer 
dan “leuke Disneyfilmpjes kijken”, vertelt Elise. Centraal staat de 
vraag hoe een kleine tekenfilmstudio zich tot een van de groot-
ste entertainment- en multimediaconglomeraten van de wereld 
heeft kunnen ontwikkelen. Daarbij speelt ook de historische con-
text van deze ontwikkeling een grote rol: de student zal met een 
sociaal-historische en economische blik kijken naar de geschie-
denis van Amerikaanse film en populaire cultuur.

Daarnaast richt de cursus zich op het publieke en wetenschap-
pelijke debat over Disney en dan vooral op de vraag hoe Disney 
zo symbolisch is geworden voor het zogenaamde Amerikaanse 
cultuurimperialisme. “Sommige families sparen jaren om naar 
Disneyland te kunnen gaan. Het is een soort droom voor ze”, be-
weert Elise over de betekenis van Disney in Amerika en de rest 
van de wereld.

Naast Lady and the Vagabond, zijn vooral Disney shorts (korte 
Disneyfilmpjes) belangrijk in de cursus. Ook reclamefilmpjes en 
documentaires over Disneyparken en het bedrijf zelf komen aan 
bod. Als een zesjarige gebiologeerd naar het scherm kijken zit er 
helaas niet in: de student zal het symbolisme en de sociale bood-
schappen uit de filmpjes moeten halen. Zoals iedereen –  Disney-
fan én Disneyhater – zal begrijpen, zijn de films desalniettemin 
een groot pluspunt van de cursus. Elise: “De filmpjes waren naast 
de theorie een leuke afwisseling en het is hartstikke leuk om een 
tekenfilm uit je jeugd te moeten kijken voor een vak.” 

Verder zal de toetsing van Amerikaanse film bij velen in de 
smaak vallen – er is namelijk geen tentamen. Veertig procent 
van het cijfer bestaat uit een portfolio waarin wekelijkse duo-
opdrachten zijn verwerkt. Deze opdrachten zijn volgens Elise 

LADY AND THE VAGABOND KIJKEN op de woensdagmiddag – er zijn slechtere manieren om een college 
door te brengen. Het vak Amerikaanse film, dat dit jaar in het teken stond van Disney, trok dan ook volks-
stammen studenten overvallen door jeugdsentiment. Zo ook derdejaarsstudente Amerikanistiek Elise Hoog-

endoorn, die het ‘een leuke cursus met veel afwisseling’ noemt.

tevoren opgelegde vraag, het laatste es-
say moet gaan over een onderwerp naar 
keuze. De presentatie gaat over je laatste 
paper. Daarnaast moet iedereen, niet 
voor een cijfer maar gewoon ‘omdat het 
leuk is’ een korte presentatie geven over 
haar of zijn favoriete foto. 

Tot zover het rooskleurige beeld van de 
cursus, want het is helaas – zo blijkt uit 
navraag én eigen ervaring – niet zo mooi 
als het allemaal klinkt.

Om te beginnen Photography een En-
gelse cursus, wat betekent dat de voertaal 
tijdens de colleges Engels is. Dat hoeft 
geen probleem op te leveren, behalve 
wanneer de docent zelf zeer slecht Engels 
spreekt. Uiteindelijk is vaak wel duidelijk 
wat de docent bedoelt, maar mijn tip zou 
zijn om een docent voor de groep te zet-
ten die Engels Engels spreekt, in plaats 
van Steenkolen-Engels. Daarnaast heeft 
de docent weinig verstand van de media 
(lees: de computer) die hij gebruikt, wat 
de vaart vaak uit de les haalt. 

Ten tweede lijken de hoorcolleges weinig 
bij te dragen aan de toetsing: de docent 
vertelt interessante verhalen, maar die 
sluiting nauwelijks aan bij de vragen die 
bij de essays worden gesteld. Omdat er 
ook geen eindtentamen is, lijkt het nut 
van de hoorcolleges bijna weg te vallen. 
Daarnaast is de docent zo vrij om pas 
nadat de essays zijn ingeleverd te vertel-
len wat er allemaal precies in dat essay 
vermeld diende te worden. Pluspunt is 
wel dat de docent vrij coulant is bij het 
nakijken van deze essays.

Hoewel met vier essays en een presenta-
tie de werkdruk vrij hoog is bij dit vak, 
leren de essays je wel goed teksten te 
analyseren. Je leert het geheel te overzien 
en beknopt weer te geven. Je moet echter 
ook op details letten, om die ook te ver-
werken om je punt kracht bij te zetten. 
Zodoende leer je wel hoe sommige au-
teurs (elke auteur hanteert namelijk een 
andere definitie, wat uiteraard de discus-
sie stimuleert) de relatie tussen fotografie 
en geschiedenis definiëren. Dit is uitein-
delijk ook het doel van de cursus.

Hoewel dus het traject niet ideaal is, 
wordt het gestelde doel van de cursus wel 
bereikt. Verwacht niet teveel nadruk op 
de esthetische aspecten van fotografie, 
hoewel dit vak binnen de hoofdrichting 
kunstgeschiedenis staat, ligt de nadruk 
meer op geschiedenis dan kunst. Hoe het 
ook zij, de colleges en de toetsing mogen 
meer op elkaar aansluiten.

 Omdat fotografie - met name 
in Amerika - een integraal onderdeel is 
van de geschiedenis, is het te gebruiken 
om maatschappelijke verschuivingen 
maar ook oorlogen en andere historische 
gebeurtenissen te beschrijven en zelfs te 
verklaren. Kort gezegd: “In this course 
we shall explore the mediating role that 
photography has played in these various 
respects. In weekly readings we shall be 
tracing the history of American pho-
tography as well as the photography of 
American history,” aldus de cursusom-
schrijving van Osiris. 

Het vak heeft één hoorcollege en één 
werkcollege per week. In de werkcolleges 
is het de bedoeling dat de studenten le-
vendige discussies houden over de bete-
kenissen die foto’s met zich mee brengen. 

In de hoorcolleges behandelt de do-
cent elke week één of twee thema’s aan 
de hand van een aantal iconische foto’s. 
Je moet hier denken aan thema’s als de 
Amerikaanse Burgeroorlog, de Vietna-
moorlog, maar ook thema’s als ‘brengt 
een foto een absolute waarheid met zich 
mee’? Stuk voor stuk interessante the-
ma’s die het bediscussiëren waard zijn, 
aangezien in de colleges ook meerdere 
standpunten wat betreft de behandelde 
thema’s voorbij komen.

De hoor- en werkcolleges horen uitein-
delijk bij te dragen aan de toetsing. De 
toetsing bestaat uit vier essays en een 
presentatie. Drie essays hebben een van 



,

:Abortus:  kiezen voor het leven of kiezen 
voor de keuze?
In 1973 vond in Amerika de Roe v. Wade-zaak plaats, waarin 
een vrouw onder het pseudoniem Jane Roe de abortuswetgeving 
van Texas aanklaagde. Het gerechtshof besloot naar aanleiding 
van deze rechtszaak dat abortus toegestaan was. De redenering 
hiervoor was dat het recht op abortus in feite besloten lag in het 
recht op privacy. 

Maar hiermee was het conflict verre van opgelost. Er ontstonden 
grofweg twee kampen; aan de ene kant degenen die het eens wa-
ren met het gerechtshof en dus ‘pro choice’ waren, aan de andere 
kant de conservatief-religieuze mensen die ondanks de uitkomst 
van de Roe vs. Wade-zaak ‘pro life’ en dus tegen abortus waren. 
Tot op de dag van vandaag staan deze twee groepen lijnrecht te-
genover elkaar. 

De pro-life groep slaat hun tegenstanders te pas en te onpas om 
de oren met Bijbelteksten die gaan over de heiligheid van het 
leven en het verbod op doden. De mensen die pro choice zijn 
komen met argumenten als ‘baas in eigen buik’ en vrije keuze. 

Homohuwelijk: “Adam and Eve” of “Adam and 
Steve” ?
Ook wat betreft het homohuwelijk staan de conservatieve Chris-
tenen tegenover de liberalen. De eerste groep is tegen homo-
seksualiteit, omdat dat tegen de wil van God en de belangrijk-
ste waardes van het leven in gaat. De liberalen zijn echter voor 
gelijkheid en vinden dus dat homoseksuelen, net als alle andere 
mensen, mogen trouwen. 

In eerste instantie voegden de homo’s zich bij de Civil Rights 
Movement in Amerika, samen met de Afro-Amerikanen en 
andere achtergestelde of onderdrukte bevolkingsgroepen. De 
Christenen behandelden homoseksualiteit als een psychische 
aandoening en bouwden speciale klinieken om de homoseksu-
elen te genezen. De paar mensen waarbij dit ook daadwerkelijk 
lukte, werden vervolgens felle tegenstanders van homoseksuali-
teit.

De AIDS-epidemie bracht de homo-emancipatie een flinke klap 
toe, omdat de Amerikaanse overheid er voor leek te kiezen om 
de ziekte en zijn slachtoffers min of meer te negeren, totdat er 
uiteindelijk ook meer niet-homoseksuele slachtoffers vielen. 
Hiernaast had de AIDS-epidemie ook grote invloed op de ma-
nier waarop de rest van Amerika naar de homo’s keek. De ziekte 
was onbekend maar duidelijk besmettelijk en dus bleef iedereen 
zo ver mogelijk uit de buurt bij de homo’s, die gezien werden als 
de oorzaak van de ziekte.

Gedurende lange tijd werden homoseksuelen in Amerika gedis-
crimineerd. Niet alleen bij sollicitaties, maar vooral ook bij zaken 
als zorgverzekeringen en dus het huwelijk. Ook vonden er haat-
misdrijven plaats tegen homo’s die niet bestreden werden door 
de overheid. 
Sinds 2012 is er een aantal staten in Amerika waarin homo’s mo-
gen trouwen en in enkele staten wordt het homohuwelijk wel er-
kend maar niet voltrokken. Nu durft zelfs president Obama zich 
achter het homohuwelijk te scharen. Zoals je je voor kunt stellen, 
zijn de Christenen daar niet heel blij mee, maar de homo’s vieren 
elke overwinning.

:“ “”
”

Rare jongens  die Amerikanen
door Anita Zijdemans

ER KOMEN IN DEZE OPPERVLAKKIGE WERELD genoeg cliché’s over Amerikanen naar voren; tijd voor 
wat feiten. Deze keer een essay over jawel, de Amerikanen, en dan met name de conservatief-religieuze Ame-
rikanen. 

Zo’n 75% van de Amerikanen noemt zich Christelijk, waarvan een procentje of 20 Katholiek. Ruim een derde behoort tot de zeer (zéér) 
conservatieve stroming van de zogenaamde ‘Herboren Christenen’. Deze en andere zeer religieuze (en daarmee vaak conservatieve) 
stromingen binnen de VS botsen regelmatig met de liberale kant van Amerika. Twee onderwerpen waarover veel onenigheid is worden 
hier kort naar voren gebracht. R

echten, dat is toch die stoffige studie 
bedoeld voor inhalige mensen die snel 
rijk willen worden? Dat klopt. Toch zal 
ook de wereldverbeteraar enige kennis 
op moeten doen van rechten. Tweede-
jaarsstudente Linda de Veen, die met 
haar track Conflict Studies binnen PGIB 
hoopt later bij conflicten te bemiddelen, 
volgt daarom de minor Recht en samen-
leving.

‘Mensenrechten en recht in de praktijk’, 
zo omschrijft Linda deze minor. Bij 
Recht en samenleving krijgt de student 
niet alleen de basisprincipes van rech-
ten op zijn bordje, maar de minor spitst 
zich ook toe op de betekenis van recht 
in de maatschappij. Is het recht nood-
zakelijk voor vreedzaam samenleven? 
Waarom bereiken wetten dan vaak niet 
hun doel? Mogen of moeten staten in-
grijpen als andere staten mensenrech-
ten schenden? 

De minor bestaat uit drie vakken. Al-
lereerst is Grondslagen van het recht 
verplicht. Dit is een inleidend vak, 
vergeven van brallerige eerstejaars-
rechtenstudentjes, waarin alle aspecten 
van het recht de revue passeren (van 
privaatrecht tot rechtsfilosofie). Zo 
leert de minorstudent wat van de ma-
jor Rechten. Grondslagen is verspreid 
over twee blokken en daarbinnen 
weer opgedeeld in vier ‘mini-blokken’. 
Hierbij staan verschillende onderwer-
pen centraal: de aard van het recht, de 
rechter en het rechtsproces, idealen 
zoals rechtvaardigheid en vrijheid, en 
rechtsgeschiedenis.

De cursus Grondslagen van het recht 
ontkomt niet aan de mankementen van 
elk inleidend vak, meent Linda: “Veel 
doen, veel opdrachten, veel controle in 
de werkgroepen en vooral feitjes stam-
pen voor het tentamen.” Daarnaast 
betreurt ze dat het vak twee blokken 
beslaat, waardoor de halve minor op-
gaat aan een algemene niveau-1 cur-
sus. Toch is de cursus onmisbaar voor 
goed begrip van opvolgende vakken. 
Buitenstaanders moeten immers in de 
glibberige huid van de sluwe rechten-
student kunnen kruipen en net zo le-
ren denken. Bovendien is Grondslagen 
veel werk, maar niet erg lastig.

Voor de tweede cursus zijn er vier op-
ties: Rechtsgeschiedenis, Rechtsfiloso-
fie, Rechtstheorie en Rechtssociologie. 
Deze keuze is redelijk makkelijk te 
maken, vertelt Linda. Na Grondslagen, 
waar ze zich kon oriënteren, wist zij ze-
ker waar haar interesse lag en ze koos 
uiteindelijk voor Rechtstheorie. Al 
deze cursussen zijn niveau-3 vakken, 
wat een grote sprong voorwaarts is na 
de babystapjes bij Grondslagen.

Tot slot volgt elke student het verplich-
te niveaudrievak Comparative Human 
Rights. “Dit gaat over mensenrechten, 
hoe je deze opstelt en beschermt. Hoe 
is de verhouding tussen internationale 
wetgeving en nationale wetgeving? Wat 
zijn de eisen voor mensenrechten? Dat 
soort vragen”, vertelt Linda enthousi-
ast. Zij moet dit vak nog volgen, maar 
als studente Conflict Studies kijkt ze 
ernaar uit.

Enige kritiekpunten op de minor in 
zijn geheel zijn er wel te noemen. Zoals 
gezegd besteedt Recht en samenleving 
wellicht te veel tijd aan inleiding wat 
ten koste gaat van de diepgang. Daar-
naast is de faculteit Recht, Economie, 
Bestuur en Organisatie (REBO) verre 
van toeschietelijk, zeker niet naar de 
niet-rechtenstudent. Volgens Linda is 
het dan ook vrijwel onmogelijk om van 
werkgroep te wisselen.

Desalniettemin is Linda overwegend 
positief. Ze heeft al veel geleerd wat ze 
kan toepassen in haar hoofdrichting. 
Een belangrijk thema binnen Conflict 
Studies is het falen van staten en daar-
bij blijkt kennis van rechten een goede 
toevoeging. “Ik heb meer inzicht in hoe 
het rechtssysteem tegen bepaalde di-
lemma’s in de samenleving aanloopt en 
hoe men daarmee omgaat”, zegt Linda. 
Verder noemt zij het een ‘verrijking’  
dat ze kwesties vanuit een ander per-
spectief heeft leren bekijken. Zo werd 
tijdens Grondslagen het Eichmannpro-
ces in Israël vanuit rechtsperspectief – 
in plaats van ethisch perspectief – be-
keken.

De minor Recht en samenleving biedt 
een welkome aanvulling op de kennis 
en vaardigheden die de student gees-
teswetenschappen zal hebben. Voor 
wie meer wil weten over mensenrech-
ten en recht in de maatschappij, is dit 
uitstapje naar de REBO daarom aan te 
raden.

‘Voor wie meer 
wil weten over 

mensenrechten in 
de maatschappij is 
dit uitstapje aan te 

raden’

Minority Report:
Recht en Samenleving

door Marit van de Mortel



CD
Glitterjurk - Jurk!

door Charlot Verlouw

Niet iedereen weet meteen wie bedoeld wordt met het 
duo Jurk!. Meestal wordt eerst de naam van Jeroen 
genoemd, en dan begint bij de meeste mensen wel 

een belletje te rinkelen. Maar hoe heet die andere dan? Waar 
ze eerst poppodia als 013 in Tilburg en Tivoli in Utrecht 
aandeden, sluiten ze nu hun Glitterjurk-tournee af in het 
prestigieuze Carré. 

Toen hun eerste single uitkwam wist eigenlijk niemand of 
ze nou serieus een muziekcarrière op wilden starten of dat 
het een grapje was. Want wie zingt er nou een liedje over 
een jongen in een houtje-touwtjejas? Inmiddels zijn we nog 
een single en een album verder en verscheen begin februari 
het album Glitterjurk van Jurk!, ofwel Jeroen van Konings-
brugge en Dennis van der Ven. Nee, ze zijn geen Acda & de 
Munnik en ook geen Veldhuis & Kemper. Toch heeft Jurk 
met dit album een goede bijdrage geleverd aan het genre Ne-
derpop. Van mooie gevoelige liedjes naar lekkere meezin-
gers met vlotte teksten. Dit geldt echter niet voor alle dertien 
nummers op de CD. Het lijkt wel of de goede helft zo goed 
is omdat het de slechte kwaliteit van de andere helft moet 
compenseren. Daarnaast klinken sommige deuntjes wel heel 
erg bekend in de oren. 

Jeroen kan aanmerkelijk beter zingen, maar Dennis kan aan-
merkelijk beter schrijven. Een blik in het boekje leert dat hij 
het grootste gedeelte van de liedjes heeft geschreven en als 
je goed luistert merk je dat ze een streling zijn voor het oor.

Deze twee kunnen veel meer dan alleen zingen. Ze zijn 
bekend van programma’s als Draadstaal en Neonletters en 
staan ook regelmatig in het theater. Niet alleen met hun lied-
jes maar ook met sketches en toneel. Ik kan uit ervaring zeg-
gen dat ze live misschien wel beter zijn dan op hun CD.

Film
Arbitrage

door Pim van den Berg

Robert Miller (Richard Gere) is een frauduleu-
ze, stinkend rijke zakenman in het idyllische 
Manhattan. Wanneer hij door een slechte deal 

zijn hele fortuin dreigt te verliezen, schroomt hij niet 
om op elke denkbare manier te liegen en te bedriegen 
om zich uit deze benarde situatie te redden. Tijdens 
een late autorit komt door zijn schuld ook nog eens 
zijn minnares te overlijden en begint er bij de politie 
een balletje te rollen.

Arbitrage is een stijlvolle, intelligente en cynische 
film. Debuterend regisseur Nicholas Jarecki geeft 
zijn voortreffelijke ensemble-cast alle ruimte. De film 
krijgt het moeiteloos voor elkaar om sympathie te 
wekken voor een meedogenloze huichelaar van een 
hoofdpersoon; Gere had de rol niet beter kunnen 
spelen. Hoewel de film weinig conventionele actie 
bevat, blijft Arbitrage spannend tot het laatste shot. 
De complexe situatie waar Miller zich in bevindt en 
de motivaties voor zijn handelen laten een bittere 
smaak achter. Arbitrage laat genoeg ruimte over voor 
interpretatie en geeft een andere kijk op de financiële 
‘crisis’.

CD
Green Day - Uno Dos Tré

door Vera Lubbers

Na de rockopera’s American Idiot (2005) en 
21st Century Breakdown (2009) kondigde 
Green Day in april 2012 de komst van een al-

bumtrilogie aan: ¡Uno! (september 2012), ¡Dos! (no-
vember 2012) en ¡Tré! (december 2012). Of de band 
alleen besloten heeft voor een trilogie om een woord-
speling op de naam van de drummer (Tré Cool) te 
maken blijft een discussiepunt onder de fans, maar 
voor de muziek had het in ieder geval niet gehoeven. 
Hoewel Green Day met prima albums op de prop-
pen komt zijn de platen eigenlijk alleen maar meer 
van wat we al eens gehoord hebben, en dat nog wel in 
drievoud. Sterker nog, stiekem had Green Day waar-
schijnlijk best kunnen voldoen met één wat langer 
album en de filler songs achterwege kunnen laten. 
Ondanks dat stelt de power pop/punk rock weder-
om niet teleur en belooft het hoge dansgehalte veel 
voor de aankomende optredens op Pinkpop en Rock 
Werchter. Overigens is de opvolger ¡Cuatro!, een do-
cumentaire over de trilogie, al in de maak en zal vol-
gens de band uitkomen ‘when it’s fucking ready’.

Concert
Chopin meets the Blues - Peters Beets Trio

door Anita Zijdemans

Zoals de naam van de voorstelling doet vermoeden, draait het hier om bekende melodieën van Chopin die in een 
bluesjasje gestoken worden. Een erg fraai bluesjasje zelfs. Het trio wordt geleid door pianovirtuoos Peter Beets, 
die ongeveer zevenhonderd toetsen per seconde kan raken – en allemaal zuiver. Bas en drums worden even fan-

tastisch bespeeld door respectievelijk Marius (broer van) en Gijs.

Bij het omzetten van klassiek naar jazz, goochelt het trio niet alleen met muziekstijlen, maar ook met de maat- en 
toonsoorten. Van de Wals Nr. 7 maken ze een vijfkwartsmaat (die overigens nog altijd klinkt als een wals), een ballade 
toveren ze om tot een samba en een Nocturne krijgt een flamencoritme. Tegelijkertijd blijven de originele stukken her-
kenbaar. Als je geen Chopinkenner bent, geen zorgen: vooraf speelt Beets een stukje van het origineel, om vervolgens 
uit te leggen wat ze daar allemaal aan veranderd hebben en te benadrukken dat het in zijn woorden “heel knap is dat 
wij dat kunnen”. En dat is het.

Theater
Speeldrift - Toneelschuur
door Toine van der Lingen

Filosoferende tieners, de zinloosheid van de zin 
en een ziek machtsspel: als dat niet lachen wordt.
Speeldrift is een bewerking van de roman van 

Juli Zeh: een verhaal over twee tieners die de wereld 
als een ‘’door god verlaten speelplaats’’ zien. Zij testen 
hun filosofie uit op een leraar van hun school en een 
zedeloos machtsspel volgt. De vraag luidt vervolgens: 
hoe veroordeel je mensen die zich buiten de samenle-
ving plaatsen en geen enkele norm erkennen?

Hoewel het verhaal cru is - en af en toe zelfs walgelijk 
- heeft Casper Vandeputte, afgestudeerd van de To-
neelacademie van Maastricht in 2008, er een toegan-
kelijk stuk van gemaakt. Door humor wordt de af- en 
toe zware filosofie van het verhaal regelmatig verlicht, 
en door de abstracte vormentaal worden onprettige 
situaties (lees: een verkrachting en een onvrijwillige 
pijpbeurt. Beide situaties doen zich afzonderlijk voor) 
bijna normaal om na te kijken. Dat de spelers van de 
Toneelschuur goed zijn staat buiten kijf, maar het hele 
stuk is bewijs dat Vandeputte zich met recht een grote 
belofte als regisseur in de toneelwereld mag noemen.

Recensies



DE MISLEIDING
IN 

door Pim van den Berg

DE LAATSTE TWEE FILMS van regisseur Ka-
thryn Bigelow, Oscarwinnaar The Hurt Locker 
en de onlangs verschenen Zero Dark Thirty, zijn 

grauwe, ‘realistische’ en eindeloos bejubelde weergaven 
van Amerika’s recente oorlogsverleden. Beide films, ge-
schreven door Mark Boal (die als journalist soldaten in 
Irak vergezelde), zijn gekenmerkt door meedogenloos 
en beweeglijk camerawerk en hebben een schijnbaar 
complexe moraal met betrekking tot de Irakoorlog en 
een verslagen Amerika.

The Hurt Locker schetst in twee uur een ambigu portret van drie 
Amerikaanse soldaten in een vreemde, beangstigende omgeving, 
gecontrasteerd met de tragische adrenalineverslaving die oorlog 
met zich meebrengt en het een bijzondere gevangenis maakt. Het 
levert een complexe, dubbelzinnige film op die zeker het kijken 
waard is. Maar waar de personages The Hurt Locker meer ge-
kleurd zijn, dienen de personages in Zero Dark Thirty nergens 
anders voor dan het voortstuwen van een lineair plot over de 
jacht op Osama bin Laden.

Zero Dark Thirty is een lange en soms zenuwslopende zit. In de 
nasleep van 9/11 zoekt een kleine groep CIA-agenten gedurende 
de hele oorlog verwoed naar de mogelijke verblijfplaats van Bin 
Laden. Extreme ondervragingsmethoden, waaronder waterboar-
ding, worden niet geschuwd en worden opmerkelijk expliciet ge-
toond in de film. Maar wanneer de zoektocht naar de leider van 
Al Qaida niet schort, frustreert en een steeds hogere prijs vraagt, 
wordt de smaak van vergelding wel erg bitter.

De film heeft veel kritiek ontvangen over de ‘neutrale’ beschou-
wing van deze martelingen. Bigelow zocht een afstandelijk per-
spectief van ‘realisme met tegenzin’: de martelingen zijn helaas 
een onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis, wat hun plaats 
in de film rechtvaardigt. Ook al wordt in Zero Dark Thirty mar-
teling impliciet veroordeeld als een verwerpelijk middel voor het 
winnen van informatie, het wordt desalniettemin als nuttig be-
schouwd: het zou ten slotte tot Bin Laden leiden. Het doel heiligt 
de middelen. 

In de echte wereld daarentegen zou Bin Ladens schuilplaats he-
lemaal niet gevonden zijn door middel van de foltering van zijn 
aanhangers. Het is niet mogelijk en voor film waarschijnlijk on-
werkbaar om alle feiten op orde te hebben. Zo kwam ook Beste 
Film Argo onder vuur omdat het onwerkelijke ontsnappingsplan 
in Iran vrijwel in zijn geheel een Canadees product was, in te-
genstelling tot de CIA-meesterslag die Ben Affleck ons zo stijlvol 
voorschotelt. Maar zowel door Afflecks gebruik van historische 
gebeurtenissen en beelden als Bigelows realistische filmwijze 
verdwijnt de scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie. Welke rol 
speelt de marteling in Zero Dark Thirty dan, als dit niet geleid 
heeft tot het vinden van Bin Laden? Gelukkig gunt de film ons 
met een uitgerekte climax van een half uur de gelegenheid om 
hierover na te denken.

Lees ook: 

‘The Deceptive Emptiness of “Zero Dark Thirty”’ 

door Richard Brody 
op www.newyorker.com.

Abraham Lincoln: 
held of huichelaar?

door Charlot Verlouw

“I have a dream that one day this nation will rise up and 
live out the true meaning of its creed: “We hold these truths 
to be self-evident: that all men are created equal.” I have a 
dream that one day on the red hills of Georgia the sons of 
former slaves and the sons of former slave owners will be 
able to sit down together at a table of brotherhood.”

DEZE WOORDEN KENNEN WE ALLEMAAL. Uitgesproken 
op 28 augustus 1963 door Martin Luther King, het symbool 
van de burgerrechtenbeweging voor zwarten in de Verenide 

Staten. Hij hield deze speech vanaf het Lincoln Memorial, vernoemd 
naar, uiteraard, president Abraham (Abe voor intimi) Lincoln. Deze zes-
tiende president van de VS staat door de film ‘Lincoln’ weer volop in de 
schijnwerpers. Naast zijn inspanningen om de Burgeroorlog te stoppen, 
staat hij ook bekend als de afschaffer van de slavernij. Vandaar dat het 
Lincoln Memorial vaak het podium is geweest voor zwarte activisten. 
Dit geeft de indruk dat Lincoln vond dat zwarten en blanken gelijk wa-
ren en gelijke rechten zouden moeten krijgen. Helaas, niets is minder 
waar. 

Hoewel hij later in zijn leven op andere ideeën werd ge-
bracht door de abolitionist Frederick Douglas waren de 
motieven van Lincoln om de slavernij af te schaffen hele-
maal niet zo nobel. Hij had een hekel aan zwarten en wilde 
ze het liefst weghebben. Om dat te bereiken moest de slavernij wel afge-
schaft worden. Vervolgens wilde hij de zwarten deporteren. Wellicht is het 
aan Douglas te danken dat dit niet gebeurd is. Lincoln kreeg dankzij hem 
andere ideeën over de (on)gelijkheid tussen zwarten en blanken en hij be-
gon te pleiten voor veranderingen in onderwijs en wellicht stemrecht voor 
zwarten. Dit laatste was een doorn in het oog van John Wilkes Booth, die 
op 14 april 1865 een kogel door het achterhoofd van de president joeg. Een 
dag later stierf Lincoln.

door Kristella Hak

AMERIKANISTIEK IS NOU NIET EEN VAKGEBIED waar je als klein kind al over droomt. Toen 
ik naar TCS kwam, deed ik dat dan ook voor de meer tot de verbeelding sprekende vakgebieden 
zoals film, literatuur en theater. Ik vond het echter vervelend dat als ik een van die vakgebieden 

als hoofdrichting zou kiezen, ik de andere grotendeels zou uitsluiten. Pas aan het eind van mijn eerste jaar 
ontdekte ik de fantastische interdisciplinaire hoofdrichting Amerikanistiek, die het beste bij mij bleek te 
passen. Niet omdat ik zo’n ontzettende fan van Amerika ben, maar omdat ik me op deze manier via zowel 
literatuur en fotografie als geschiedenis en gender kan verdiepen in een land met een heel bijzondere cul-
tuur. 

Dat wil zeggen, áls ik daadwerkelijk aan het studeren ben. Hoewel ik heus wel mijn best doe, is het toch erg verlei-
delijk om in je bestuursjaar Alias boven alles te stellen en dan wel vooral boven je vakken. Dat is te merken bij de 
gesprekken tussen verschillende besturen; waar het bij veel studenten snel over vakken, papers en cijfers gaat, hoor 
ik zo’n gesprek nou nooit bij het koffieapparaat van de besturen boven het Aliashok. Zinnen als  ‘Gaan jullie naar 
de borrel vanavond?’,  ‘Hebben jullie al een kandidaatsbestuur’ en ‘We moeten zorgen dat de deur van Drift 21 weer 
opengaat’ zijn meer de orde van de dag. Daarom ben ik extra trots op mijn eigen roze metgezellinnen: Charlotte heeft 
net het zwaarste blok ooit afgerond, Elisabeth volgt naast 2 vakken ook nog Descartes College, Welmoed moet drie 
dagen per week keihard werken in Amsterdam en Fira slaat zich lachend door de moeilijkste vakken van Kunstge-
schiedenis heen. 

Alias mag dan een hoop tijd van het studeren wegnemen, het geeft ons ook zo veel energie en efficiëntie dat we er na 
een borrel gewoon nog een paper uitpoepen en na een feestje toch weer om 9 uur in college zitten. Zelf hoop ik dit 
blok de horror die KLM heet te overleven (hoewel het me tot nu toe erg meevalt) en dan mag ik me als beloning een 
week lang onderdompelen in het door Alias bezette Belgrado.

BESTUURSCOLUMN



In de afgelopen dertig jaar waren er in 
de Verenigde Staten 62 schietpartijen 
als deze, waarbij de dader op een wille-
keurige plek om zich heen gaat schieten 
met als doel zoveel mogelijk mensen te 
doden. Daarbij vielen telkens minstens 
vier doden, vaak veel meer. In elf van de 
gevallen betrof het een school. Zeven 
schietpartijen vonden plaats in 2012. 
Het is genoeg geweest. Althans, dat zou 
je denken. Bij alle schietpartijen laaide 
de discussie over legaal wapenbezit 
eventjes op, maar nooit ging het Witte 
Huis zo ver als nu. Pas toen twintig 
kinderen en zes volwassenen het leven 
hadden verloren in Newtown, werd de 
vuurwapenwet in verschillende staten 
van de VS echt aangepast. 

Wapenbezit verbieden? Dat is in de VS 
echt onmogelijk. Het bezit van wapens 
staat in de grondwet en is verankerd 
in de samenleving. Dat haal je er niet 
zomaar uit. Zelfs de aanpassingen die 
president Obama doorvoerde, bijvoor-
beeld het beperken van het bezit van 
automatische wapens, zorgden al voor 
genoeg verontwaardiging bij bijvoor-
beeld de NRA (National Rifle Associa-
tion of America), de nationale wapen-
lobby. 

Sinds 1871 is de NRA een begrip in de 
Verenigde Staten. De organisatie, die 
het recht om wapens te houden en te 
dragen wil beschermen, heeft ruim vier 
miljoen leden over heel de wereld, zelfs 
in Nederland. De manier waarop de 
NRA in de Nederlandse media gepre-
senteerd wordt, geeft een weinig 

positief beeld van de organisatie. Toch 
is het de moeite waard de argumenten 
van de organisatie eens van dichterbij 
te bekijken. Vier miljoen leden komen 
namelijk niet zomaar uit te lucht vallen. 

Na de schietpartij in Newtown deed de 
NRA een opmerkelijke uitspraak: we 
moeten onze scholen bewaken met wa-
pens. Want als ons geld wordt bewaakt 
door bewapende beveiliging, als onze 
president wordt bewaakt door bewa-
pende beveiliging, waarom onze kinde-
ren dan niet?

“Yet when it comes to the most beloved, 
innocent and vulnerable members of the 
American family — our children — we 
as a society leave them utterly defense-
less, and the monsters and predators of 
this world know it and exploit it. That 
must change now!”

De NRA kreeg veel kritiek op deze uit-
spraak, want zie je het al voor je? Bij de 
deur van de UB een gewapende bevei-
liger? In Nederland is dat ondenkbaar 
en ook helemaal niet nodig. Maar we 
hebben het niet over Nederland, waar 
zelfs een busje pepperspray in je tas 
verboden is. We hebben het over een 
land waar het net zo gewoon is om een 
wapen te dragen als om een auto te 
hebben. De kans op een aanslag op een 
kwetsbare plek, een school, is dus vele 
malen groter. Niet meer dan normaal 
dus dat deze ook beschermd worden 
naar Amerikaanse maatstaven. Want 
of je automatische wapens nou verbiedt 
of niet, wapens zullen altijd onderdeel 
blijven van de Amerikaanse cultuur. Ze 
zullen er altijd zijn. Het gevaar ligt al-
tijd op de loer. 

Ja, de wapenwet moet aan banden ge-
legd worden. Maar dat is voorlopig 
niet voldoende. Bewaak tegelijkertijd 
de zwakkeren van de samenleving, de-
genen die het meest kwetsbaar en het 
meest toegankelijk zijn. En doe dat, als 
het moet, met wapens.

‘Het dragen van een 
wapen is in Amerika 

net zo normaal als het 
bezitten van een auto’

COLUMBINE HIGH SCHOOL, de 
bioscoop in Aurora en de basis-
school Sandy Hook in Newtown, 

Connecticut. Bij het horen van deze drie 
namen moet een belletje gaan rinkelen. 
Het is slechts een greep uit de vele schiet-
partijen waarmee wij eens in de zoveel 
tijd geconfronteerd worden in het nieuws.

“Yet when it comes to the most beloved, innocent and vulnerable members of the 
American family — our children — we as a society leave them utterly defense-

less, and the monsters and predators of this world know it and exploit it. 
That must change now!”

Vuur met vuur - De NRA en wapenbezit
       

door Charlot Verlouw

AMERICAN SLANG KAN op verschillende manieren 
worden uitgelegd. Wikipedia verwijst bijvoorbeeld 
naar de Amerikaanse bruine of groene slang. Ook is 

het een album van The Gaslight Anthem. Daarnaast is slang 
Amerikanisering van de Engelse taal. American Slang Gree-
tings gebruikt erg praktische voorbeelden:

 Yes: Yeah (pronounced: ya)
 No: Nope, not in this lifetime

En bij het gebruik van vergrotende woorden:

 ‘Instead of VERY VERY you can use: 
 totally’ (The movie was totally awesome!)

Eindelijk begrijp je nu waar ze het in die Amerikaanse series over 
hebben!
Leuk en aardig, maar nu over naar tha real thang. 

Slang wordt volgens Urbandictionary beschreven als

‘The ever-evolving bastardization of the written and spo-
ken language as a result of social and cultural idolization 
of uneducated, unitelligable celebrities’.

1) Aw shnap, son. Check out the fine ass sho-tee roc-
kin’ all dat ice.

Translation: Hello, my good sir. Take a gander at the 
beautiful woman wearing the expensive jewels.

Er zijn nog talloze andere voorbeelden, maar deze pagina heet niet 
voor niets ‘soggen met resultaat’. Ga naar www.urbandictionary.
com toe en zoek de betekenis op van je eigen naam, de naam van je 
(toekomstige) lover en vermaak jezelf urenlang zodat je niet aan dat 
essay hoeft te beginnen. (Je bent overigens wel bezig met Engelse 
taal, heel goed!)

Gesprek.
Hey

A contraction for “Hello, I find you attractive and 
would like to dance with you, share some drinks 
with you, and then perhaps have sex with you. 
Nothing serious, of course, and I doubt that this 
will result in a long term relationship, but I would 
appeciate you considering my proposal.”

Guy at bar to attractive girl: “Hey.”
Attractive girl to guy: “Go to hell, creep.” 

(Moves to other side of bar.)

How are you?

Often used as a do-not-bother-replying greeting, 
“how are you” represents the impersonalization 
of modern society stretched to an extent never 
witnessed before. It is however still okay to use it 
as long as you genuinely care.

Person A: Hi, how are you? 
Person B: How are you? 

(Conversation over) 

Reageren.
No

1. Answer to all of life’s problems.

Teacher: Did you set Bobby’s school bag on fire?
Timmy: No!

Parent: Go... to... BED!! 
Timmy: No!

Parent: Oh, okay then!

2. Yes

Fat chick: do you think i’m fat?
You: no.

Yes

1.The answer to every question you’ll be asked 
in life.
The opposite of everything relating to no.

Teacher: Jimmy, what is the capital of Syria? 
Jimmy: Yes?

Coole woorden die 
niet meer cool zijn.

Swag 

“Secretly. We. Are. Gay.”
Just so you know what people mean when they talk about 
their “swag”.

YOLO

Abbreviation for: you only live once. 
The dumbass’s excuse for something stupid that they did 
Also one of the most annoying abbreviations ever....

So
ggen

 m
et resu

ltaat



Ervaringsdeskundige 
Arlette Coenradi leidt 
op dit moment een 
goed leventje in het 
culturele Rome. Op 
haar stageplaats, gale-
rie Sala 1, houdt ze zich 
bezig met hedendaagse 
kunst en verschillende 
projecten. Deze stage 
verenigt twee van haar 
interesses: Italiaanse 
taal en hedendaagse 
kunst. Arlette heeft 
naar eigen zeggen een 
“superstage”. Ze heeft 

veel geluk met afwisselende projecten en de unieke 
kans om haar onderzoeksobject, een fresco door een 
Nederlandse schilder in de Heilige Trappen, in een 
restauratieproces te volgen. 
Via verscheidene stagesites en bemiddelaars is het 
mogelijk om je te oriënteren op stagemogelijkheden. 
Arlette raadt het af om een dure tussenpersoon te 
benaderen en tipt dat je het beste bedrijven zelf kunt 
aanspreken. Haar bemiddelende organisatie heeft 
haar laten betalen voor een niet geleverde service en 
ze merkte dat bedrijven internationale stagiares ge-
makkelijk aannemen. 

Door partijen als het Nederlands Instituut in Rome 
en het Vaticaan aan te spreken, probeert Arlette voor 
professionele hulp te zorgen. Als je meer wilt doen 
dan koffie zetten, is het aan te raden je interesse te 
tonen en te vechten voor werkzaamheden binnen je 
stage. Je zult soms moeite moeten doen om niet opge-
zadeld te worden met de rotklusjes. 

Het is ook aan te raden naast je stageplek een ver-
blijfplaats te zoeken. Houd er rekening mee dat je op 
jezelf aangewezen bent. Doordat Arlette parttime au 
pair is in een Nederlands-Italiaans gezin, heeft ze een 
gezellig, fijn thuis in de vreemde stad. Leuk aan een 
gastgezin is ook dat je kennismaakt met een buiten-
landse cultuur door er midden in te zitten.
Mede door haar stage weet Arlette dat ze verder wil 
in de kunstwereld: “Zien hoe een tentoonstelling toch 
een groot succes is geworden, is heel mooi.” Ze heeft 
veel geleerd over het organiseren van tentoonstellin-
gen en bijvoorbeeld inzichten gekregen in de hoge 
transportkosten van kunstwerken en de moeilijkheid 
om alle partijen tevreden te houden. Een stage biedt 
de mogelijkheid te leren over jouw vakgebied(en), 
maar ook over je eigen interesses en vaardigheden. 
Het is echter niet alleen maar feest en het vergt moeite 
om je grenzen te verkennen.

Een van de leukste aspecten van een buitenlandse er-
varing is de vele vrije tijd die je te besteden hebt op de 
plaats van je keuze. Het is zoals Arlette zegt: “In mijn 
vrije tijd maak ik met mijn vrienden hier Rome nog 
onveiliger dan het al is.” Door buitenlandse vrienden 
die allemaal andere levens en toffe plekjes in de stad 
hebben, maak je kennis met hun ervaringen en de 
stad. Lieve Italianen (ik gok dat ze hier doelt op al-
lemaal goedgeschoende, lekkere macho’s) hebben Ar-
lette al de beste tiramisu van Italië laten proeven, de 
grootste bioscoop van Rome laten zien en haar als een 
echte Italiaanse in een klein autootje door de straten 
laten racen.
Mocht je nog niet overtuigd zijn dat een buitenlands-
tage pico bello kan worden, dan ben je niet goed wijs. 
Een ervaring zoals die van Arlette is voor iedereen te 
creëren. Wanneer je twijfelt om financiële redenen, 
neem dan het advies van ondergetekende aan Arlette 
ook ter harte: ‘Ga je er spijt van krijgen? Nee! Dus dan 
is het goed.’ Een buitenlandstage vereist een hoop in-
zet, maar is om meerdere redenen zeker het overwe-
gen waard!

E EN STAGE IN 
het buitenland, 
waarom zou je 

dit niet overwegen? Een 
internationale ervaring 
komt zowel je persoon-
lijke ontwikkeling als je 
CV ten goede en wordt 
door velen aangeraden. 

Het is bovendien een 
mooie optie om 15 

ECTS voor stage op 
niveau 2 of niveau 3 

(bij zelfstandig onder-
zoek) binnen te slepen. 

Avontuurlijke TCS’ers 
(ik hoop dat jullie al-
lemaal opmerken dat 
dit een vet pleonasme 

is), lees hier hoe een 
buitenlandstage pico 

bello kan worden!

STAGE

‘Benader geen dure 
tussenpersoon, 
maar spreek de 

bedrijven zelf aan’

Maak je buitenlandstage pico bello!
door Rinske van Herwaarden

HET WAS BEGIN AUGUSTUS en ik was de kamer van een 
vriendin aan het verven, toen ik een telefoontje kreeg. 
Het was de ambassade in Vaticaanstad, of ik even in mijn 

mail kon kijken en wat ik van het aanbod vond. Met de verf nog 
op mijn vingers heb ik de stage geaccepteerd en na het telefoontje 
bleef ik gedesillusioneerd achter in een half geschilderde kamer. 

Van september tot februari liep ik stage bij de Nederlandse ambassade in Vaticaanstad. Ik heb nooit het gevoel gehad 
dat ik de stage niet aan zou kunnen of dat ik zou verdwalen, moederziel alleen tussen die rare Romeinen. Het kwam niet 
eens in me op. Achteraf gezien verbaas ik me daarover, aangezien ik één maand voorbereidingstijd had en mijn kennis 
van Italië en het Italiaans bijzonder mager was. Ik geloof niet dat ik er te nonchalant over dacht; ik had simpelweg geen 
tijd om er dieper over na te denken. Aldus liet ik me onderdompelen in het dagelijkse Italiaanse leven en zou ik wel zien 
wat zich op mijn pad zou begeven. 

Zorgen waren ook niet nodig geweest; het werk waar ik me mee bezig hield, was prima te doen. De werkzaamheden 
bestonden uit het screenen van het dagelijkse nieuws, dat je moest verwerken tot een Rijksbericht geadresseerd aan 
verschillende departementen in Den Haag en aan andere ambassades. Dat was mijn voornaamste taak, samen met het 
schrijven van een onderzoek. Verder heb ik met veel mensen gesproken en lezingen en audiënties bijgewoond. Zo was 
ik aanwezig bij de lancering van het pauselijke Twitter-account en bij de historische creatie van zes niet-Europese kar-
dinalen. En natuurlijk is het werk belangrijk, maar je bent er uiteindelijk om zoveel meer redenen. De stagiaires voor de 
ambassade voor Italië en ik moesten elkaar telkens weer in de arm knijpen om te beseffen waar we ons nu weer bevon-
den, of het nou om een idyllisch park, het Pantheon of de oevers van de kolkende Tiber betrof. We dwongen elkaar van 
elk moment te genieten. We knepen elkaars armen bont en blauw. 

Omdat ik ergens een fantast ben, heb ik naast de bombastische elegantie van Rome met volle teugen genoten van de 
high class diplomatenwereld waarin mijn collega’s zich bewogen. Politici in schitterende maatpakken, rondgereden in 
dienstauto’s waar je U tegen zegt, spreken erg tot de verbeelding. Als stagiaire ben je helaas de meest miezerige appendix 
die aan het geoliede diplomatenlichaam bungelt, maar daar heeft mijn motivatie geenszins onder geleden. Natuurlijk is 
dat wel eens afzien, dat je een titel of functie mist en je daarmee blijkbaar het recht om geïntroduceerd te worden, wordt 
ontnomen. Het is echter onbetaalbaar om daar met de andere stagiaires om te kunnen lachen, de schouders op te halen 
en de meerwaarde te halen uit een lovende recensie van je werk. 

Want als ik één les geleerd heb, is het die van de waarde 
van je eigen motivatie en inzet. Niemand zit te wachten op 
angstige hertjes die aan hun handje meegenomen moeten 
worden. Een stage is een belangrijke plaats om werkerva-
ring op te doen en te netwerken en jezelf daarbij profileren 
als een zelfstandige en kritisch denkende vakvrouw is een 
must. Als TCS-er word je getraind op deze vaardigheden, 
je moet ze alleen nog zien te verkopen. Dat vereist een flin-
ke dosis ballen want mensen zijn eng, maar bedenk: met 
de juiste houding heb je het halve werk gedaan.

De kracht van
motivatie en de 
kunst van het

 genieten
door Floor Herbrink

Buitenlandcorrespondent:
Floor Herbrink op de Nederlandse Ambassade 
bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad



Waar de meeste rommelmark-
ten, te midden van alle kitsche-
rige picknickkleedjes met rode 
ruitjespatronen, Disneyhand-
doeken, stoffige globes van ba-

sisschoolkinderen en luidruchtige, vroegwijze en daarom bijzonder brutale meiskes, de beste, meest waardevolle al dan niet curieuze 
schatten herbergen, zou deze aanfluiting naar farce neigen, maar er valt niets te lachen. Bij de zoveelste, ik gok twaalfde, minderja-
rige parasiet die mij voor twee euro haar Donald Duckpockets probeerde aan te smeren, overviel me een hoofdpijn die met 400mg 
Ibuprofen niet te onderdrukken viel. “M’neer, deez’ dukkies sijn maar twee eurootjes!”, riep ze me met een schrille stem toe, als een 
Indiase melaatse, terwijl ze op haar knieën mijn broek beetgreep, haar oranjerode jurkje bevuilend op de platgelopen straatstenen. 
“Opgetieft, klein takkewijf ”, antwoordde ik, gegrepen door mijn paniekreactie op deze ongebruikelijk agressieve verkooptruc. 
 Verwoed zocht ik naar de eerste de beste uitgang in een ogenschijnlijk eindeloze straat marktkooplui in spe, deze schat-
zoeker kiest het hazenpad vandaag, toen een kolossale kenau mij praktisch omver beukte -”kijke de ge es waarie loop joh!”- en mijn 
oog viel op iets van potentiële waarde. Ik plukte mijn bril van de grond en veegde hem gezwind af aan mijn mouw. Het werd er niet 
schoner van. De schat waar ik het over heb – nee, niet de gesigneerde 7” van ‘Careless Whisper’, hoewel dat zijn eigen categorie be-
hoeft - maar wat eronder lag: een filmposter van Turks Fruit waarvan de druk na drie exemplaren al werd stopgezet. Een alerte druk-
ker merkte al snel op dat Rutger Hauer, op deze poster ligt hij ogenschijnlijk naakt in bed, half bedekt onder kardinaalrode dekens 
en zijn armen boven zijn hoofd gevouwen, harige oksels pijnlijk zichtbaar, ons wellicht zo verleidelijk aankeek omdat verder naar 
beneden – is het een drukfout? Het zou een inktvlek van een slordige kleurbewerking kunnen zijn – fier een erectie door de dekens 
steekt. Hoewel ons vochtige kikkerlandje niet altijd even moeilijk deed om het exhibitionisme van de jongere generaties, werd deze 
transgressie als te pervers gezien en drukte de eerdergenoemde drukker, een KVP-stemmer en verre neef van Van Agt, op de rode 
knop.
 De louche verkoper van dit verzamelstuk, een kalende, magere man in een donkerblauw bomberjack, keek me argwanend 
aan. Hij mompelde een prijs; ik duwde hem wat pegels in de hand. We meden oogcontact. Zijn assortiment was zeker niet als de rest; 
waar ik op de andere kleedjes genoeg Suske en Wiske-verzamelwerken heb gezien dat mijn nachtmerries zelfs nu nog allitereren, 
heeft dit sujet als een soort palingboer-medicijnman een verzameling curiosa bijeengesprokkeld om jong en oud te betoveren. Niet 
op een grootvaderlijke Merlijn-manier, maar eerder in lijn van de Rattenvanger met zware shag en een Feyenoordsjaal.
 Naast de poster was zijn opmerkelijkste bezit een script van een toneelstuk uit 1887, van de hand van een oud-oud-dinges 
van de verkoper, die raadslid was aan het hof van de Willem destijds. Het was een obscene bende in de traditie van Wilde, met elke 
pagina een tirade tegen de stupide, bekrompen aristocratie, enkel onderbroken door ongebreidelde homoseksualiteit. De grootste 
aantasting van goede smaak was het personage Emilio, een Mexicaanse luchador avant la lettre, die immer topless en goed geolied 
ten tonele verscheen. Een korte passage:
                      DRAMATIS PERSONAE
                    CONSTANTIJN, zoon van de hertog
        WILLIBRORDUS, vriend van CONSTANTIJN, apotheeker
        GRETA, hoogbejaarde bediende van CONSTANTIJN
        EMILIO, Mexicaanse strijder

CORNELIUS, opiumhandelaer

SCÈNE I
Den jaere 1831. CONSTANTIJN rust in en fauteuil, beduust door ‘t 
versoek van sijn vaader om ten strijde te trecken teegen den verradelijcke 
Belgischen swijne.

Constantijn, Willibrordus, Emilio en Cornelius

Constantijn: den ouderen regeeringslui weet’n niets van den bewintsvoe-
ring.
Willibrordus: kunst dient niet den poolitiek te bevatten, enckel schoon-
heit.
Constantijn: u vat den minotaurus bij diens hoorns.

Greta verschijnt ten tonele

Constantijn: Greta, deezen glazen dienen gevult te werden.
Constantijn geeft Greta een kleinen kneepje in haar derrière
Cornelius: meer van den opium, heerschappen?
Constantijn: gaarne.
Emilio: een bueno massage sou mij niet verkeerd bekoomen.
Constantijn grijpt naar sijn kruys.
Cornelius: Laeten wij ons ontdoen van den lasten die kleeren heeten!

Ik denk dat we genoeg hebben gezien.

Leegverkoop.
door Pim van den Berg

Restauranttest

VANWEGE DE ONMOGELIJKHEID 
om te reserveren bij een hippe hambur-
gertent besluit de redactie van de Alalos 

haar buikje vol te gaan eten aan kleine hapjes in 
restaurant Asia de Cuba. De inrichting van deze 
kleine tent aan het Domplein weerspiegelt de 
keuken: internationaal en van alles wat. Aan de 
muur hangt een poster van een Cubaanse auto en 
op tafel vind je een sushimat onder de Aziatisch 
ogende bordjes. Door het ‘all you can eat’-con-
cept ben je in de gelegenheid allerlei lekkers te 
proeven, van Aziatische tot Cubaanse gerechtjes 
dus. 

De serveersters heten ons vriendelijk welkom, maar 
zijn vervolgens niet erg blij met onze opkomst. We 
zijn met drie mensen minder gekomen dan waarvoor 
we gereserveerd hebben, maar volgens de regels van 
het restaurant wordt het aantal gereserveerde perso-
nen sowieso in rekening gebracht, ongeacht of  dat 
aantal mensen aanwezig is of niet. Die arme Alalos-
sers zien dat echter niet zitten (het leven van een jour-
nalist is al hard genoeg) en na een korte smeekbede 
van onze hoofdredacteur vertrouwt een van de ser-
veersters hem toe dat het wel goed zit. 

Er wordt gretig naar het brood met aioli gegrepen 
voordat we de eerste ronde hapjes bestellen. De keuze 
is breed en is duidelijk gecategoriseerd naar vlees, 
vis, vegetarisch en bijgerechten. Vooral de dadels 
met roomkaas en spek en het Belgische runderstoof-
potje vallen goed in de smaak. In tegenstelling tot de 
zalmcupcakes, die niets meer voorstellen dan droge 
cakejes met een plakje gerookte zalm en een drup-
peltje crème fraîche erop. De kipspiesjes zijn veel te 
zout en de Teriyaki runderspiesjes buitengewoon taai. 
De gamba’s in knoflook-chili olie zijn lekker, maar dat 
zijn gamba’s in knoflook-chili olie in feite altijd. 
Briljant kunnen we ze niet noemen.

Het valt recensent Myrthe op dat de sauzen over het 
algemeen niet goed gedoseerd zijn: er is te weinig gua-
camole bij de nacho’s en er zit weer te veel op de ver-
der wat karig opgemaakte en flauwe carpaccio. Ook 
opvallend is het ontbreken van peper en zout op tafel 
om de gerechten naar eigen smaak bij te kruiden. 

Een deel van de redactie bestelt een fles Spaanse wijn, 
die goed smaakt bij de gerechten. Wanneer er om een 
tweede fles wordt gevraagd, krijgen we echter niet de 
Spaanse, maar een Franse huiswijn geserveerd. Bui-
ten het feit dat de serveerster dus niet erg oplettend is, 
smaakt deze wijn veel minder goed dan de Spaanse.
Hoewel de aankleding van het restaurant sfeervol is 
en goed aansluit bij de keuken, is de inrichting niet 
ideaal. De ruimte om de tafels heen is wat krap en het 
kost wel erg veel moeite de deuren van de wc te ope-
nen. Op het personeel is eigenlijk weinig aan te mer-
ken, al lijken ze soms wat geïrriteerd door voor ons 
onbekende redenen.
Al met al is Asia de Cuba niet aan te raden. Door het 
‘all you can eat’-concept kun je meer eten dan je li-
chaam aankan en weet je bovendien van tevoren hoe-
veel geld je kwijt bent aan je maaltijd. Desalniettemin 
is een etentje bij Asia de Cuba met betrekking tot de 
zo graag genoemde prijs-kwaliteitverhouding niet 
goedkoop aangezien de drankjes niet bij de prijs in-
begrepen zijn. 

Asia de Cuba biedt een zekere variatie aan gerechten 
uit verschillende keukens aan die ondanks de oosterse 
en exotische oorsprong ook de Hollandse boerenzoon 
zal aanspreken. Je verlaat het restaurant immers niet 
voor je je buikje goed rond hebt gegeten, al moet je 
daarbij niet rekenen op ware smaaksensaties. 

 Myrthe   Iris
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door Myrthe Groenendaal en Iris van Korven



ENSUITE - CLUB LUX
Elke zaterdag - hoe duur? €6,-

Elke zaterdag gebeurt er iets magnifieks in een werfkelder aan de 
Oudegracht. In club LUX gaan dan namelijk vele homoseksuele 
en biseksuele jonge mensen samen met hun trouwe heterosek-
suele vrienden helemaal los op twijfelachtige muziek (Citaat: 
‘Gayties en nineties’). TCS is befaamd om de schare onevenredig 
mooie dames die de studie aantrekt. Ben jij ook zo’n fantastisch 
stuk en heb je geen bevestiging nodig van mannen bij het uit-
gaan? Wil jij gewoon lol hebben met je vrienden en ben je niet 
op jacht? Of ben je een jongen die juist dat extra beetje bevesti-
ging nodig heeft? Zie je zaterdagnacht bij club LUX.

ART-JAN DE VRIES ALS MARJA -
 STADSSCHOUWBURG

16 april - hoe duur? €14,50

Art-Jan de Vries is een man die momenteel door het land toert en 
voor geld een Rotterdamse vrouw nadoet op het podium. Deze 
vrouw is Marja, een eenzame dame die van wijntjes houdt en 
rouwadvertenties uit kranten knipt. Ook is ze hopeloos op zoek 
naar een man. Ze is misschien zelfs wel bereid om een contact-
advertentie te plaatsen. Ben jij ook zo benieuwd hoe dit afloopt?

POPQUIZ MARATHON -
 TWAALF LOCATIES DOOR DE STAD

8 mei - hoe duur? €20,-

Op 8 mei is het mogelijk om jouw kennis over muziek te ten-
toonspreiden. En die van je gave Lisztomanische vrienden. Het 
idee is namelijk dat je een team van vijf mensen opstelt en sa-
men voor de overwinning strijdt. Op elke locatie staat een ander 
genre centraal. Je kunt dus voor metal gaan, maar ook 00’s hits 
proberen te herkennen. Let wel: hoe populairder de stijl, hoe 
lager je winstkans. Haal snel jouw stempelkaart bij Tivoli. De 
eerste honderd teams hebben diverse voordelen.

OP BEZOEK BIJ SUZANNE, FORMAT:B -
CLUB POEMA

11 mei - hoe duur? €10,-

Wéér een nieuwe technoavond in de Poema? Jazeker. Maar 
deze heeft leuke extra’s. Club Poema wordt zowaar gezellig 
gemaakt(!) en tot een huiskamer omgebouwd met kaarsjes et 
cetera. De vorige keer was er zelfs een live painter bij. Google 
de bizar ontechnische naam van deze avond en houd dit in de 
gaten, technovriend.

LE GUESS WHO MAY DAY -
VERSCHEIDENE LOCATIES IN DE BINNENSTAD

18 mei - hoe duur? €30,-

Wederom huist Tivoli het festival ‘Le Guess Who’. De line-up 
is meestal erg obscuur en daardoor zou menig mens (o.a. de 
schrijfster van dit artikel) zich laten afschrikken. Maar allicht is 
het wel veel leuker zonder menig mens. Dus, koop een kaartje. 
Wie weet zie je een band live die over twee jaar doorbreekt. Dan 
heb jij ze gezien voordat ze commercieel werden – supercool. 
Probeer het eens en vertel me of het iets was [of lees Alalos 1 
van vorig jaar. Red.].

LUIKSE MARKT - JAARBEURS UTRECHT
19 en 20 mei

Het idee dat studenten weinig geld te besteden hebben, is na-
tuurlijk onzin. Dit gerucht wordt enkel levend gehouden zodat 
onze ouders ons af en toe totaal onverdiend geld toestoppen. 
Laten we in mei dit geld eens stukslaan op een enorme vlooi-
enmarkt. Zo heb je nog wat om aan de muur te hangen en kun 
je misschien een schilderij van een schurftig hondje op de kop 
tikken voor je moeder. Om haar eens te bedanken, of omdat je 
Moederdag vergeten was. En koop gelijk alvast een mooi oud 
zakmes voor Vaderdag.

Uitgaansagenda
  door Lauren Sarah van Dijk

Al dagen van tevoren bereidde menig Aliasser zich 
voor op Het Feest dat eraan zat te komen. Dit zou niet 
zomaar een feestje worden, maar het feest der feesten: 
de 90’s night / Millennium Jam. Radiozenders met ja-
ren ‘90 muziek en Spotify-afspeellijsten van de zeroes 
klonken op de achtergrond in het hok om alvast in de 
stemming te komen. Iedereen verkeerde in een bejubel-
de stemming: ‘onze jeugd’ werd herleefd. Er kwam van 
alles voorbij bij het 
bespreken van de 
outfits: schoenen 
met plateauzolen à la 
Emma van de Spice 
Girls, glimmende 
trainingspakken in 
fluorescerende kleu-
ren gecomplemen-
teerd met Nike Airs 
en korte tops die be-
ter bekend staan als 
naveltruitjes. 
Voorpret is genieten, 
maar het gaat na-
tuurlijk om het echte 
werk. Eindelijk was het moment daar - het was 14 maart 
en de avond was aangebroken. Tegen twaalven begaven 
we ons richting de Grote Catacomben, een van de werf-
kelders aan de Oudegracht. Bij aankomst speelde rapper 
Nelly’s ‘Hot in Herre’, alwaar overbodige kleren werden 
uitgetrokken en opgehangen. Op de dansvloer stonden 
al wat waaghalzen een danspasje te maken. 
De muziek was helemaal in de stijl van foute 90’s hits, 
die we maar al te goed kennen en daarom hard hebben 
meegezongen - of eigenlijk gelald. Van de Backstreet 
Boys en de Spice Girls tot Toy-Box en Eiffel 65: het 
kwam allemaal voorbij. Ook Ultimate Kaos’ “Casanova” 
mocht niet ontbreken: Aliasnummer bij uitstek en zo 
90’s als maar kan. Er waren zelfs wat bekende arties-

ten aanwezig, waaronder het duo Ray en Anita van 2 
Unlimited en zelfs ‘not so innocent’ Britney Spears was 
present. Het meezingen van al die lekker foute num-
mers was wel nodig aangezien de muziekinstallatie het 
niet toeliet om een goed volume te produceren. Het was 
te horen aan de boxen dat het geluid al iets te vaak iets 
te hard was gezet.
Of het nou kwam door de invloed van de muziek van 

vroegâh of de hoeveel-
heid alcohol die vloeide, 
iedereen werd weer even 
kind. Flippo’s prijkten 
op het voorhoofd, bel-
lenblaas werd uit handen 
getrokken om de bellen 
vervolgens lek te prikken 
en ook Van Rossums (van 
Roos en haar mannen – 
alledrie present) beertje 
moest eraan geloven. De 
Macarena werd gedanst 
en op “I’m too sexy” werd 
een ‘little turn’ gedaan op 
de catwalk. En dat alle-

maal onder het genot van een raketje, heerlijk!
Toch moet ook even vermeld worden dat de locatie 
wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar is. Naast 
de kraak in de boxen, rook het in de Catacomben ook 
niet bepaald fris (lees: sterke pislucht). Onoverkomelijk 
waarschijnlijk in zo’n feestkelder als deze, maar alsnog 
niet prettig.
Iets voor drieën kwam er tot ieders ongenoegen al aan 
een einde aan het feest. We moesten het pand verlaten. 
Het feit dat niemand nog naar huis wil, is altijd een goed 
teken. De keiharde feestbeesten gingen elders nog door, 
maar de 90’s/zeroes-avond zelf zat erop. Het was wat je 
noemt een geslaagd Aliasfeest.

PARTY-INSPECTIE
door Myrthe Groenendaal

90s night/
Millennium 

Jam



betoale
 pannekoek!

Dit. En nog veel meer 
fantastische kans- en 

algemeen fondskaarten. 

Op Alalog

Schubbe-
kutteveen


