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Hoofdredactioneel
door Marit van de Mortel

“Het is wel erg feministisch, hè?”, zeiden veel medestudenten geschrokken, 
zelfs lichtelijk verontwaardigd, na het eerste college Gender, Ethnicity and 
Cultural Critique, dat ik in mijn eerste jaar volgde. Zelf schrok ik me vooral 
een hoedje van de vele ingewikkelde theorieën die op onnavolgbare wijze en 
in onverstaanbaar Engels door een interessant allegaartje van docenten, van 
bejaarde hippies tot keurige vrouwen in mantelpakje, op studenten werden 
afgevuurd. (O god, impliceer ik nou dat hippies niet keurig zijn?)

Of het nou die ingewikkelde theorieën zijn of de associatie met feminisme 
die veel mensen - misschien niet altijd terecht - bij de hoofdrichting hebben, 
Gender and Postcolonial Studies lijkt maar bij weinigen tot de verbeelding 
te spreken. Aankomende TCS’ers verklaren altijd luid en duidelijk toch echt 
vooral geïnteresseerd te zijn in Politieke geschiedenis en internationale be-
trekkingen. Of Film- en televisiewetenschappen natuurlijk. En hoewel Gen-
der and Postcolonial Studies vorig jaar meerdere keren bijna het thema van 
de Alalos werd, delfde deze hoofdrichting telkens weer het onderspit. Uit 
sympathie voor deze underdog besloot ik daarom dit thema dan maar geheel 
despotisch op te leggen aan de redactie voor deze eerste Alalos van het jaar. 

Dit is ‘m. Of haar. 
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VOOR VEEL MENSEN is de hoofdrichting Postcolonial and Gender Studies een groot raadsel. Tijdens de voorlich-
ting vorig jaar viel het zelfs de hoofdrichtingsadviseur Eva Midden zwaar om in één zin uit te leggen waar deze 
hoofdrichting eigenlijk over gaat. Na een aantal pogingen kwam ze tot een uitleg die ik tegenwoordig ook gebruik 

als mensen bij wijze van beleefdheid vragen wat ik studeer: een studie van ongelijkheid. Ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, homo’s en hetero’s, blanken en niet-blanken, allochtonen en autochtonen, migranten en vluchtelingen en alle 
andere ongelijkheden in de samenleving die je kunt bedenken. Dit klinkt als een vrij specifieke hoofdrichting, maar schijn 
bedriegt.

Hoewel er maar weinig vakken zijn waar 
je uit kunt kiezen, is het een hele multidis-
ciplinaire hoofdrichting. Dit begint al met 
de keuze tussen de vier basiscursussen 
onderzoek, een verplicht onderdeel voor 
elke hoofdrichting. Je kunt je basiscursus 
onderzoek doen bij geschiedenis, kunstge-
schiedenis, media en letterkunde. Hiermee 
begint de diversiteit van je hoofdrichting 
dus al. Volgend collegejaar zal de hoofd-
richting heel sterk gaan veranderen, waar-
door het moeilijk te zeggen is met welke 
vakken je te maken zal krijgen als je aan 
deze hoofdrichting gaat beginnen. Het is 
nog niet bekend welke vakken zullen ver-
dwijnen, maar het valt te verwachten dat 
cursussen als Historiography of Feminist 
Ideas en Postcolonial Europe blijven be-
staan.

Historiography of Feminist Ideas gaat 
over de historiografie van het feminisme. 
De cursus behandelt niet zozeer de ge-
schiedenis van het feminisme, maar meer 
de geschiedenis van hoe erover geschre-
ven wordt. Wanneer werden de termen 
feminisme en gender voor het eerst ge-
bruikt? Wie was de eerste echte feminist 
in West-Europa? Het is een cursus op 
niveau twee en af en toe een beetje radi-
caal wat feminisme betreft. Maar dat zul 
je bij deze hoofdrichting wel vaker tegen-
komen, afhankelijk van de vakken die je 
kiest, uiteraard.

Postcolonial Europe gaat over de post-
koloniale noties in het moderne Europa. 
Hoe gaan wij om met ons koloniale ver-
leden? Hoe zien we dit terug in media en 
literatuur en in ons dagelijks leven? Deze 
cursus op niveau drie gaat erg diep en er 
komen ook veel gerenommeerde gastspre-
kers aan het woord. 

Hoofdrichtingswijzer
Postcolonial and Gender Studies

door Charlot Verlouw

Hoewel het geen verplichte cursus is, is 
het verstandig het vak Gender, etniciteit, 
en cultuurkritiek te volgen in je eerste 
jaar. Het geeft een goed beeld van de on-
derwerpen die behandeld gaan worden in 
de hoofdrichting en de manier waarop er 
gewerkt wordt. Vind je deze cursus niks? 
Laat die hoofdrichting dan ook maar zit-
ten.

Qua masters heb je in Utrecht niet heel 
erg veel keuze. Een populaire keuze is de 
eenjarige master met de naam Compara-
tive Women’s Studies. Een zeer diverse 
en, uit betrouwbare bron vernomen, su-
perleuke master die ook nog eens heel erg 
goed aangeschreven staat. Je bestudeert 
zowel theorie als praktijk en je doet ook 
een stage. Er is ook een tweejarige on-
derzoeksmaster beschikbaar in Utrecht, 
voor als je mikt op een PhD of een functie 
binnen het departement van Gender Stu-
dies in Nederland. Als derde optie is er 
het GEMMA-programma. Een Europees 
programma dat te vergelijken is met de 
onderzoeksmaster maar dat meer gericht 
is op Europa. 

En dan de hamvraag, wat kun je ermee? 
Nou ja, voor een echte TCS’er is dat al 
lang geen hamvraag meer. Welke hoofd-
richting je ook doet, je kunt op veel ver-
schillende plekken terechtkomen. Als 
alumnus op het gebied van Gender Stu-
dies kun je bijvoorbeeld terechtkomen bij 
vluchtelingenorganisaties, bij verschil-
lende overheidsinstanties en natuurlijk 
bij vrouwenorganisaties. Daar zijn er veel 
van.

‘Tijdens de voorlichting vorig jaar viel het 
zelfs de hoofdrichtingsadviseur Eva Midden 
zwaar om in één zin uit te leggen waar deze 
hoofdrichting eigenlijk over gaat.’
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door Myrthe Groenendaal

HET EERSTE BLOK ZIT ER BIJNA OP en iedereen is druk aan het zwoegen op tentamens en papers. On-
dertussen moet de vuilnis nog buiten worden gezet en zou je familie je ook eens wat vaker willen zien. Je 
hebt als drukbezette student nogal wat balletjes hoog te houden en dat is als bestuurslid niet anders.

 
Alles wat we willen en moeten doen, kan gecategoriseerd worden in de drie V’s: Vriendschap, Verplichting en Ver-
zorging. Gezellig koffie drinken met vriendinnen, bowlen met familie en een film kijken met je vriend vallen bijvoor-
beeld onder Vriendschap. Het liefst zouden we alleen maar met Vriendschap bezig zijn, ware het niet dat er af en toe 
ook gestudeerd moet worden. Daarnaast heeft menigeen een bijbaantje, een schoonmaakrooster en een commissie- 
of bestuursfunctie waarbij het nodige van je wordt verwacht, oftewel: de Verplichting. Tot slot is het zaak dat we nog 
op de been blijven door goed te eten en genoeg te slapen en, uiteraard, te ontspannen. Niet geheel onverwacht valt dit 
alles onder Verzorging.

Als je het druk hebt, moet je prioriteiten stellen: wat ga je eerst doen? Plannen is dan essentieel, maar toch kan het 
eens voorkomen dat je nog tot laat in de avond doorwerkt om een deadline te halen. In dat geval stel je ook prioritei-
ten in de drie V’s, omdat Verzorging op dat moment minder belangrijk is. 

Aan het begin van het jaar zijn er veel borrels van andere verenigingen die je als bestuur afgaat, dus komt er minder 
van Verplichting, omdat je nu eenmaal niet kan studeren als je in de kroeg bent, maar ook minder van Verzorging 
vanwege de hoeveelheid alcohol in combinatie met het gebrek aan slaap. Al snel wordt de Verplichting weer opgepakt, 
want enerzijds verwachten docenten opdrachten van je en anderzijds beginnen de bestuurstaken concrete vormen 
aan te nemen. Afspreken met vrienden (Vriendschap) wordt juist lastiger.  

Het is vervelend om telkens een V te moeten laten vallen, maar ik geloof dat ik steeds beter een balans kan vinden 
door tijd vrij te maken voor de nodige Verzorging en Vriendschap (lees: languit op de bank TLC kijken en roddelen 
met mijn vriendinnen). Je kan alleen maar leren van zulke drukke periodes als deze en plannen kan dan houvast bie-
den. Toch geldt ook voor plannen om het met mate te doen, want het is ook weleens lekker om even niets te hoeven.

DE ONDERWIJSCOMMISSARIS VERTELT: HOOFDRICHTINGSSTRESS 
door Marthe Groenveld

TAAL- EN  CULTUURSTUDIES STUDEREN draait om keuzes maken. Welke cursussen ga je volgen? Ga je stagelopen of 
studeren in het buitenland? Maar vooral: welke hoofdrichting ga je uiteindelijk doen? Deze keuze blijkt nog knap lastig 
als je een brede interesse hebt. De onderwijscommissaris vertelt uit ervaring. 

Onderwijscolumn

Een eigenschap die de meeste TCS’ers delen, is dat ze zoveel 
mogelijk willen weten van zoveel mogelijk verschillende vakge-
bieden. In het tweede semester van mijn eerste jaar heb ik dan 
ook cursussen gevolgd bij de departementen Spaans, Taal-
kunde en Communicatie- en informatiewetenschappen. Mede 
hierdoor was ik er aan het einde van mijn eerste jaar heilig van 
overtuigd dat ik de hoofdrichting Communicatiekunde wilde 
volgen.

Aan het begin van mijn tweede jaar veranderden al mijn plan-
nen. Politieke geschiedenis en internationale betrekkingen 
(PGIB), dat zou wat voor mij zijn. Vol goede moed begon ik aan 
de basiscursus historisch onderzoek, maar nadat  ik een cursus 
over de Vietnamoorlog had gedaan, kwam ik erachter dat ik 
PGIB toch iets te breed vond. Omdat de Amerikaanse geschie-
denis me ook interesseerde, besloot ik te switchen naar Ame-
rikanistiek. Ik verdiepte me in de Amerikaanse burgeroorlog, 
leerde over de achtergronden van de Koude Oorlog en schreef 
een paper over de Cubacrisis; alles liep op rolletjes. Ik was tevre-
den met mijn keuze.

Uiteraard werd ik aan het einde van het vierde blok uit mijn eufo-
rie geholpen: ik had een fout gemaakt in mijn studieplanning (ja, 
ik geef het toe: zelfs een onderwijscommissaris, toen nog in spe, 
maakt weleens een foutje). Het kwam erop neer dat ik de ver-
plichte cursussen voor Amerikanistiek niet mocht volgen, omdat 
ik niet aan de ingangseisen voldeed. Ik besloot vrijwel meteen 
om mijn oorspronkelijke plan te volgen. Na een gesprek met de 
hoofdrichtingsadviseur veranderde ik nogmaals van richting. 
Op dit moment doe ik met veel plezier Communicatiekunde en 
ik ga ervan uit dat ik hiermee mijn bachelor ga afronden. 

De moraal van dit verhaal: het is zeker verstandig om je in het 
eerste semester van je eerste jaar goed te oriënteren op je even-
tuele hoofdrichting. Meer informatie over de afzonderlijke 
hoofdrichtingen en de cursussen die je hierbinnen moet en kunt 
volgen, kun je vinden op http://www.uu.nl/faculty/humanities/
NL/Onderwijs/bacheloropleidingen/taalencultuurstudies/stu-
dieprogramma/hoofdrichting1/Pages/default.aspx. Mocht je 
er halverwege je tweede jaar of zelfs nog aan het begin van je 
derde jaar achter komen dat jouw hoofdrichting toch niet is wat 
je zoekt, pak dit artikel er dan nog maar eens bij. Een foutje moet 
kunnen. Toch? 
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Visualty and Technology 
door Harm van der Linden

MISSCHIEN IS HET WEL een van de breedste cursus-
sen voor de hoofdrichting Postcolonial and Gender 
Studies. Gendertheorie toegepast op film, fotogra-

fie, internet, massamedia, kunst en nog veel meer. Niet veel 
TCS’ers kozen het vak vorig jaar, maar Tess Kamphorst was 
een van de studenten die dat wel deden. Ze wil iedereen over-
halen het ook te kiezen, want “het is veel meer dan feminisme, 
niet alleen maar pro-vrouw” en “niet alleen maar: ‘mannen 
zijn kut’”.

Visualty and Technology wordt gegeven door Marta Zarzycka, die 
volgens Tess “streng, maar wel heel goed is”. Zarzycka heeft on-
der andere in de jury van de World Press Photo plaatsgenomen 
en is redacteur bij fotografiejournal Depth of Field. De colleges 
die ze geeft gaan vooral over beelden en de representatie ervan. 
Volgens Tess kan ze tijdens die colleges razendsnel door de stof 
gaan, maar omdat ze duidelijk spreekt en de onderwerpen “su-
perinteressant” zijn, is het allemaal heel goed te volgen. 

Wie absoluut niet van tentamens houdt, kan opgelucht adem ha-
len: in Visualty wordt alleen maar getoetst door middel van pa-
pers. Volgens Tess is het fijn om de kennis die je opdoet dan zelf 
te kunnen toepassen op alledaagse, zelfgekozen onderwerpen. 
Zo schreef ze zelf al eens over de pinguïndocumentaire die de 
Turkse staatstelevisie uitzond tijdens de protesten in Istanbul.

Hoewel je erg vrij bent in je onderwerpkeuze, blijft er natuur-
lijk ook altijd verplichte literatuur. Tess heeft het belangrijkste 
boek van de cursus, Practices of Looking, meegebracht en bladert 
er tijdens ons gesprek wat doorheen. “Het was het eerste boek 
waarvan ik weer zin had om het te lezen”, vertelt ze. Het boek 
behandelt heel alledaagse onderwerpen en diverse visuele media. 
Natuurlijk gaat het ook wel over feminisme, maar echt niet zo 
cliché als veel mensen volgens Tess denken. “Als ik vertel over 
dit vak, vragen mensen wel of ik dan soms feminist ben. Maar 
het is veel breder dan dat hoor, en de onderwerpen zijn heel erg 
herkenbaar. Dat maakt dit vak zo leuk.”
 

“Je kunt eigenlijk overal wel een boodschap over genderidentiteit 
vinden. En je hebt daar bij deze cursus zelf ook heel veel input in”, 
vertelt ze verder. Een groot deel van de cursus gaat over (nieuwe) 
media en niet alleen de wetenschap, maar ook de maatschappij 
komt ruimschoots aan bod. “Nog even terugkomend op die pro-
testen in Istanbul”, zegt Tess, “want daar werd in de media op een 
gegeven moment een vrouw in een rode jurk centraal gesteld. Ze 
werd door de politie met traangas bespoten en werd een sym-
bool van de protesten.” Het verhaal daarachter is volgens haar 
een prima voorbeeld voor de cursus. 

“Het is veel meer dan feminisme, 
niet alleen maar pro-vrouw en niet 
alleen maar: ‘mannen zijn kut’”
Dan ook nog even praktisch. De cursus is op niveau drie en als 
je hem afrondt levert je dat 7,5 ECTS op. De voertaal tijdens de 
cursus is Engels. Voor je je kunt inschrijven voor het vak dien je 
een introductievak in Gender Studies gevolgd te hebben, bijvoor-
beeld Gender, etniciteit en cultuurkritiek. Visualty and Techno-
logy wordt in het vierde blok van het studiejaar gegeven.  
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Cultuur en Maatschappij
door Merle Sibbel

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ 
is een van de basiscursussen die 
je kunt kiezen voor Postcolo-

nial and Gender Studies, namelijk de 
basiscursus voor mediaonderzoek. Het 
vak heette vorig jaar nog Media, cul-
tuur en maatschappij. De cursus gaat 
over de rol van media in de maatschap-
pij. Het is dus opmerkelijk dat nu juist 
dit woord uit de naam geknipt is, en in 
de volksmond blijft de M van Media 
dan ook gewoon staan en wordt het vak 
MCM genoemd. 
 
Ondanks de nog vagere naam dan het al 
had, is het vak Cultuur en maatschappij 
een praktisch vak. Geen moeilijke ken-
nisvragen en vergezochte voorbeelden 
op tentamens. Nee, de cursus Cultuur en 
maatschappij heeft überhaupt geen tenta-
mens. In plaats daarvan moet je een dos-
sier maken, gevuld met groepsopdrach-
ten, onderzoeken en analyses. “Dit”, zegt 
Emma Schep, tweedejaars TCS’er met 
als hoofdrichting Communicatiekunde, 
“is een stuk fijner dan tentamens.” En ik 
denk niet dat veel mensen het met haar 
oneens zijn. 

De stof wordt vanuit drie perspectieven 
besproken: politieke economie, repre-
sentatie en receptie. Onderwerpen die 
aan bod komen, zijn bijvoorbeeld het 
marxisme en hoe de overheid de media 
als manipulatiemiddel gebruikt. Je zult 
hierbij veel moeten lezen. 

‘Media’ is een breed begrip. Bij Cultuur 
en maatschappij ligt de focus op reclame, 
kranten en televisie. De nieuwe sociale 
media worden ook behandeld, en dan 
vooral de gevaren en beperkingen ervan. 
Het is echter belangrijk, ook vanwege de 
vele zelfstandige analyses en onderzoeken 
die je moet doen, voor jezelf te bedenken 
welk medium je prefereert. Dit kan va-
riëren van theater tot games tot video-
clips. Dit is leuk, vinden Emma Schep en 
Jip Mendes (tweedejaars, hoofdrichting 
Film- en televisiewetenschappen), omdat 
je de stof op je eigen interesses kunt be-
trekken. Wel leidt het soms tot situaties 
waarbij bijvoorbeeld een Theater-, film- 
en televisiewetenschapper haar vragen 
tot uit den treuren naar het theater te-
rugleidt. Deze nauwdenkende TFT’ers 
zijn voor de breed geïnteresseerde Emma 
en Jip sowieso een minpuntje.

Helemaal geen minpuntje is de leuke do-
cent Vincent Crone. Hij is enthousiast, 
aardig en duidelijk de lieveling uit het 
totaal van drie docenten. Het is om die 
reden jammer dat hij soms plaats moet 
maken voor de andere twee. Aan de an-
dere kant is de wisseling van docenten 
leuk, omdat je steeds een zeer gespeciali-
seerde docent voor de klas hebt, die hier-
door dieper op de stof in kan gaan. 

Op de vraag of ze in hun dagelijks leven 
zijn veranderd door dit vak, antwoorden 
Emma en Jip bevestigend. Zeker doordat 
zij vaak praktijkvoorbeelden moesten 
gebruiken tijdens onderzoeken, zijn ze 
sceptischer geworden tegenover de me-
dia. Dit is ook het belangrijkste doel van 
de cursus: word je bewust van de grote 
impact die media op mens en maatschap-
pij hebben.

Tot slot: Cultuur en maatschappij is een 
vak op niveau twee, gegeven in blok drie. 
Er zijn geen vakken die je hiervoor ge-
volgd moet hebben, hoewel basiskennis 
van de geschiedenis en de theorie van 
media en performance studies handig 
is, je goed teksten in het Engels moet 
kunnen lezen en een gestructureerd be-
toog moet kunnen schrijven. Terwijl je 
normaal gesproken de basiscursus in 
het begin van je tweede jaar doet, is het 
verstandig dit vak al in je eerste jaar te 
volgen, omdat het niet in blok één maar 
in blok drie wordt gegeven. Let hier dus 
op in je planning.



Scriptie
door Zita Veugen

NET ALS JE EERSTE ZOEN, je eerste gebroken hart en je eerste bekeuring opent het schrijven van je 
eerste scriptie de deur naar een hechte en geheimzinnige groep die ontoegankelijk lijkt voor niet-
ingewijden. Scriptieschrijvers verzamelen zich in stille kamers van de universiteitsbibliotheek en 

huilen zichzelf diep in de nacht in slaap. Vragen over de staat van het werk in kwestie worden beantwoord 
met ijl gezucht en inhoudelijke gesprekken zijn uit den boze. De Alalos vond twee afgestudeerden bereid om 
te spreken over wat ze leerden in scriptieland, zodat niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. 

Eerstejaarscolumn

Mirko de Keyzer (hoofdrichting PGIB) 
schreef zijn scriptie in de onderzoeks-
werkgroep ’Boerenoorlog’. De eerste 
colleges behandelden de stof globaal en 
door meer over het onderwerp te lezen 
kwam hij samen met zijn werkgroepdo-
cent tot een onderzoeksvraag die meer 
sloeg op de humanitaire dan de tac-
tisch-militaire kant: Was de Boerenoor-
log (1899-1902) in Zuid-Afrika de oor-
zaak van de Splendid Isolation-politiek 
die Groot-Brittannië ontwikkelde?

Nadat zijn opzet door de bezige begelei-
der van oppervlakkig commentaar was 
voorzien, werd Mirko in het diepe ge-
gooid. Maar hij had door de jaren heen 
genoeg ervaring opgedaan met on-
derzoeken en schrijven, dus stuitte op 
weinig problemen. Hij las, en las, en las 
en vond vanzelf interessante thema’s en 
bronnen. Het grootste probleem bleek 
om aan het minimum aantal woorden 
te komen, omdat hij gewoonlijk kort en 
bondig schreef. 

Mirko’s conclusie was genuanceerd. Het 
buitenlandse beleid van Groot-Brit-
tannië was isolationistisch, terwijl het 
tijdens en na de Boerenoorlog opeens 
allianties sloot. Dit was opvallend ver-
geleken met het beleid bij oorlogen in 
de vijftig jaar ervoor. De Boerenoorlog 
maakte de buitenlandse politiek van 
Groot-Brittannië inderdaad coöpera-
tief, maar daar waren veel meer rede-
nen voor. 

Het was een bewuste keuze om een 
scriptie te schrijven binnen een onder-
zoekswerkgroep: om daadwerkelijk iets 
nieuws te leren en buiten gebaande we-
gen te treden. Voorheen kende Mirko 
het verhaal van de Apartheid wel, maar 

wachten, zelfs toen ze al onderzoekende 
van onderwerp veranderde. Over semi-
otiek was namelijk meer literatuur te 
vinden en ze vond zelfs een luwte om 
op te vullen. Over semiotiek was al veel 
geschreven, maar eerder werd het nooit 
gekoppeld aan zowel literatuur, film als 
muziek.

Toen ze zich door het begin heen had 
geworsteld beargumenteerde Rosa dat 
symbolische tekens niet alleen cultureel 
bepaald zijn (zoals pepernoten worden 
geassocieerd met sinterklaas), maar ook 
kunnen ontstaan in een verhaal. ’Water’ 
bijvoorbeeld las ze als een teken voor 
ontsnapping en dit teken uit zich inder-
daad in de drie verschillende media. In 
de roman staan veel metaforen met wa-
ter (haar gedachtes kabbelden voort) die 
slaan op het willen ontsnappen aan iets. 
In de film zijn niet alleen veel blauwe 
dingen te zien, maar komt er ook vaak 
letterlijk water voor, bijvoorbeeld in de 
vorm van regen en tranen. Op het mo-
ment dat iemand zelfmoord wil plegen 
zie je hoe zij letterlijk door water over-
weldigd wordt. Tot slot voegde Rosa het 
notenschrift van de filmmuziek als bij-
lage toe aan haar scriptie. De noten ston-
den duidelijk in een golfbeweging op een 
blad, met kabbelende muziek als gevolg, 
die klonk bij benauwende situaties.  

Voordat ze begon met schrijven maakte 
ze legio tijdschema’s, opzetten en plan-
ningen. Een goede voorbereiding is 
één, maar uitstellen doet weinig goed. 
Je moet jezelf doordringen van het feit 
dat alles wat je op papier zet niet meteen 
perfect hoeft te zijn. Al schrijvende stuit 
je op nieuwe problemen; soms loopt het 
lekker, soms loop je weer vast. Het hoort 
er allemaal bij.

wist hij verder weinig van de geschiede-
nis van Zuid-Afrika. Behalve deze duw 
uit zijn comfort zone gaf het vak boven-
dien structuur en dankbare deadlines.

‘Een goede voorbe-
reiding is één, maar 
uitstellen doet wei-
nig goed’

Rosa Kalmann (Film- en televisiewe-
tenschap) had juist wel behoefte aan de 
vrijheid om zelf te kunnen kiezen en 
plannen, dus zij schreef haar scriptie in-
dividueel bij Literatuurwetenschap. Het 
niveau-3-vak waar ze haar onderwerp 
aan koppelde was Literatuur, film en mu-
ziek. Ze las haar aantekeningen terug en 
vond iets waar ze zich wel in wilde stor-
ten: de semiotiek (tekenleer) van litera-
tuur, film en muziek met als casestudy de 
film The Hours (2002, Stephen Daldry) 
en het gelijknamige boek van Michael 
Cunningham. Gelukkig kon ze van haar 
begeleider altijd een snelle respons ver-
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TCS STUDEREN IS SOMS BEST PIJNLIJK. Begrijp me niet verkeerd, het is geweldig en ik heb het  – hopelijk net als alle 
andere TCS’ers – prima naar m’n zin. Maar soms kan het wel even vervelend zijn.

Bijvoorbeeld als mensen je vragen wat en waar je nou eigenlijk studeert. Dan komt natuurlijk het antwoord: “Taal- en cultuurstudies, 
in Utrecht.” Maar aangezien ik er nogal een handje van heb wat te snel te praten, komt meteen daarop de reactie: “Wat?!”, waarop ik 
mijn antwoord weer herhaal. “Oooh. Wat is dat?”, volgt dan vaak. En dan komt de hele uitleg, onderbroken door heel veel ‘huh’s’ en 
‘ah’s’ van de conversatiepartner. Wanneer dan, pak ‘m beet, tien minuten later de uitleg voltooid is, begint het pas echt naar te worden. 
Dan komt de gevreesde vraag: “En, eh. Wat wil je er eigenlijk mee worden?” Stilte. Want ja, wat wil ik er eigenlijk mee worden? Als 
ik dan eindelijk eerlijk zeg dat ik dat nog niet weet, vraagt men wat je met de studie kán worden. Ook dan volgt er weer een stilte van 
mijn kant. Maar nu is het ook aan de andere kant stil. Best pijnlijk dus. 

Toen ik dit gesprek vorig jaar met mijn docente Latijn voerde, was het echter niet stil. Goed gebekt als de dame was, antwoordde ze: 
“Kies dan in ieder geval een goede taal uit, kan je altijd voor de Albert Heijn aan de slag.” Hoewel ik over het algemeen wel m’n zegje 
klaar heb, kwam er op dit moment helaas geen reddende engel uit de hemel gesprint. 

Nog zoiets: als je als TCS’er een fout in je taalgebruik maakt, duikt meteen iedereen in je omgeving bovenop je en begint je te verbe-
teren, onder luid gegil dat “je toch een talenstudie doet!” En iedere keer blijft het pijnlijk. Maar het geeft niet, je kunt altijd nog bij de 
Albert Heijn aan de slag. 

Eerstejaarscolumn
PIJNLIJK

door Loeka Fischer

ALGEMENE TIPS VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN SCRIPTIE

Verzin een onderwerp waar je tijdens je studie enthousiast van werd. Daaraan gerelateerd moet wel   
een onderwerp voor je scriptie te vinden zijn.  
Je hoeft niet de Nobelprijs te winnen. Maak het jezelf niet te moeilijk en verwacht geen grote ontdek-
kingen.
Sleep jezelf zo snel mogelijk over de eerste drempels: begin maar gewoon met schrijven. 
Als je een vraagstelling op papier hebt waar je begeleider en jij allebei positief over zijn, kun je begin-
nen met lezen en schrijven. De rest wordt dan vanzelf een samenhangend geheel. 
Je scriptie schrijven is meer dan een oud kunstje toepassen. Geniet ervan om ook in nieuwe stof te 
duiken.
Stel jezelf tussentijdse deadlines, die ook daadwerkelijk haalbaar zijn. 
Laat je scriptie door iemand nalezen. Verwacht niet dat je je eigen spelfouten nog herkent nadat je 
lang intensief bezig bent geweest met een tekst.
Geef toe aan de staat waarin je verkeert. Gaat het schrijven lekker, ga dan zonder op de klok te kijken 
door met waar je mee bezig bent. Dram alleen niet door als het eens niet wil lukken. Beter stap je dan 
onder de douche of loop je een rondje naar de dichtstbijzijnde brievenbus. Je hebt jezelf niet nodig 
als vijand.

»

»

»
»

»

»
»

»
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Guus Kuijer -  De Bijbel voor ongelovigen: Het begin: Genesis 
door Anneroos Schoeman

Wie kent Guus Kuijer nog? Hij schreef de beroemde kinderboeken Polleke 
en Madelief. Guus Kuijer is een romanticus, een prominente atheïst en 
helemaal wild van Bijbelverhalen, al betreurt hij de stichtelijkheid en de 

zogenaamde hand van God hierin. 

Hij vindt het jammer dat alleen gelovigen met deze fascinerende verhalen in contact 
komen. Dit kan je alleen oplossen door de Bijbel, lekker eigenwijs, te herschrijven. 
Met als uitgangspunt dat de mens God heeft bedacht. God handelt in Kuijers Bijbel 
dan ook als een mens: “‘Ho, ho’, riep God, ‘ik was nog niet uitgesproken. Tussen dag 
en nacht moet het schemeren, want dat is gezellig.’”  

Als je religie interessant vindt, dol bent op oude verhalen of een gelovige bent met een 
knipoog: verslind dit boek en pak ook deel twee mee. 

Boek

Film
World War Z

door Judith van Tuyl

Na jaren productie- en financieringspro-
blemen verscheen-ie dan eindelijk afge-
lopen zomer: World War Z. In de film, 

gebaseerd op het gelijknamige boek van Max 
Brooks, verspreidt zich wereldwijd een zombie-
epidemie. 

De film begint met enkele grimmige sfeerimpres-
sies van de wereld, niet onverwacht bij een ‘the 
world is coming to an end’-film. Dan komt Brad 
Pitt, onze redder in nood. Niet alleen speelt hij in 
deze film de pure badass, deze badass heeft ook 
nog een zacht randje. Hij reist immers heel de we-
reld af en zet zijn leven telkens weer op het spel, 
alleen maar om te zorgen dat zijn gezin veilig is. 
Daarbij moet hij de strijd aangaan met een enorm 
aantal zombies, die er deze film heel gevaarlijk uit-
zien. Ze rennen ook nog als Usain Bolt en bijten 
als pitbulls. Ze zorgen dan ook voor een hele hoop 
heftige actiescènes, waar Brad altijd net middenin 
zit. 

Een film met een behoorlijke lading actie, veel 
spanning en een onverwacht, interessant einde. 
Een goede vrijdagavondfilm met vrienden dus.

Mike Rosenberg, beter bekend als Passenger, brak ongeveer een jaar 
geleden door met het nummer ‘Let Her Go’. Nadat hij in het voor-
programma van Ed Sheeran had gestaan en voor een volle Paradiso 
en Tivoli had gespeeld, was het nu tijd voor het echte werk. Afgelo-
pen zondag 27 oktober stond deze rasmuzikant in een uitverkochte 
HMH.

In het voorprogramma stond Stu Larsen, een langharige blonde Au-
straliër, die, evenals Passenger, zijn levensverhalen op fascinerende 
wijze brengt met gitaar en stem. Zeer aanstekelijk waren de num-
mers ‘Paper Sails’ en ‘This Train’, maar met een Coldplaycover van 
‘Fix You’ liet hij vooral zijn muzikale talenten zien.

Tegen een uur of negen kwam Passenger zelf het podium op met 
een ontspannen uitstraling. Hij begon zijn optreden met een paar 
luchtige opmerkingen. Zo vond hij het heel bijzonder om in de uit-
verkochte HMH te staan, maar was hij ook de eerste keer met Ed 
Sheeran niet vergeten, omdat hij werd bekogeld met onze ‘stroop-
waffels’. Daarna speelde hij wat oudere, onbekendere nummers van 
zijn vorige albums (in totaal zijn het er vijf, een hoop luistervoer 
dus), afgewisseld met nummers van het laatste album, All The Little 
Lights. Tussen de liedjes door bespeelde Passenger de zaal met grap-
jes of verhaaltjes over de muziek en de achtergrond daarvan. 

Na zo’n viwer nummers kwamen we bij het hoogtepunt van de 
avond: Passengers nieuwe liedje ‘Riding to New York’. Ook dit ging 
weer gepaard met een –deze keer wat langere – introductie. Het lied 
gaat over een motorrijder met longkanker, die nu een motortrip 
naar New York maakt om zijn familie nog een laatste keer te bezoe-
ken. Een heel emotioneel nummer, dat dan ook een diepe indruk op 
het doodstille publiek maakte. 

Al met al was dit concert er een om nooit te vergeten, voor mij mis-
schien wel het beste ooit. Passenger is meer dan het one-hit-wonder 
van ‘Let Her Go’ en dat bewijst hij keer op keer. Het is een kleine, 
enthousiaste, maar vooral ontzettend dankbare muzikant. Hij laat je 
lachen en huilen –letterlijk – en ik raad je aan er alles aan te doen 
om deze man een keer te zien spelen. 

Muziek
Passenger

door Loeka Fischer
Recensies
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Cabaret

Daniël Arends: een kleine Indonesiër die een vlijm-
scherpe tong heeft, groot geworden is bij Comedy 
Train en sindsdien zijn brood verdient met zijn 

eigen shows. Momenteel toert Arends door het land met 
zijn voorstelling ‘de zachte heelmeester’. 

Waar hij aan het begin van de show bekoorlijk achter de 
piano zit, blijkt hij gedurende de voorstelling bijna geen 
toets te bespelen. De keren dat dat wel gebeurt, wacht het 
publiek dan ook vol spanning af en is het muisstil in de 
zaal. Zonder enige rode draad in zijn verhaal weet Daniël 
Arends zijn publiek te amuseren. Onderwerpen die in zijn 
voorstelling aan bod komen zijn: zijn baby, zijn vrouw, zijn 
adoptieouders, de zeurende medemens en de meest ver-
schrikkelijke baan ooit, namelijk werken bij Carpetland. 

Arends ergert zich er bovendien aan dat iedereen tegen-
woordig zijn mening moet laten horen. Hij noemt dit 
verschijnsel ‘het geschreeuw’ en vindt dat het daarmee 
afgelopen moet zijn. Zelf is Arends ook goedgebekt en zo 
zijn ook de eerste rijen van het publiek flink de spreek-
woordelijke Sjaak – op een oudere vrouw (tachtig jaar) na, 
die ook niet op haar mondje is gevallen en die hem goed 
aanpakt. Arends is niet altijd even tactisch met zijn foute, 
incorrecte grappen, maar hij weet hier goed mee weg te 
komen in zijn show: het publiek lacht er hard om. Voor 
een avondje prima vermaak zeker een aanrader.

Paulien Cornelisse - Maar ondertussen
door Loeka Fischer

Paulien Cornelisse: sommigen kennen haar van de 
Belgische De Slimste Mens van 2011, velen kennen 
haar waarschijnlijk als de deelneemster van Wie Is De 

Mol dit jaar die “het in haar kut voelde” en anderen kennen 
haar wellicht… niet. Maar dat deze cabaretière dolkomisch 
is, heeft ze wel bewezen in haar nieuwe show ‘Maar onder-
tussen’.
 
In deze nieuwe voorstelling onderzoekt ze de zin van het 
leven en probeert ze de kleinste deeltjes van de mens en van 
zichzelf te ontdekken. Haar taalkundige achtergrond – let 
op, TCS’er! – komt hierbij optimaal van pas. Voor Paulien 
zelf is onze taal echter nog niet extreem genoeg: in haar 
show introduceert ze dan ook nieuwe woorden en leeste-
kens, waaronder de ‘komma komma komma (,,,)’. 

Zelf vindt ze dat de show over onbelangrijke dingen gaat. 
‘Maar ondertussen’ is dan ook een terugkerend thema in 
een fantastische voorstelling over het leven en taal. Vanaf 
29 oktober is deze show door het land te zien. En als je je af-
vraagt wat die komma komma komma nou betekent, moet 
je lekker zelf gaan kijken. 

Cabaret

Na veel lof van onder meer de New Musical Ex-
press (NME) en sterke optredens op onder andere 
Glastonbury en SXSW is er  een flinke hype ont-

staan rondom de drie zusters (en mannelijke drummer) 
van HAIM. Als antwoord op de hype hebben de dames iets 
bijzonders afgeleverd: dertien prima popnummers die sa-
men een nogal saai album vormen. 

Days Are Gone begint met single ‘Falling’, een catchy num-
mer met invloeden uit de funk en 80’s electro, gevolgd 
door single ‘Forever’, een catchy nummer met invloeden 
uit de funk, disco en 80’s electro. Hiermee is de toon ge-
zet voor de rest van het album: allemaal catchy nummers 
met dezelfde invloeden. Een goede methode om dertien 
(hit)singles mee te schrijven, maar op het album wordt het 
allemaal wat eentonig. Helaas kan het geheel ook niet ge-
red worden door de teksten, die misschien wel beter zijn 
dan de gemiddelde popteksten, maar daar is het ook wel 
mee gezegd. Days Are Gone bevat dertien sterke nummers 
en is perfect voor de shufflegeneratie. Voor een album is er 
echter te weinig variatie om interessant te blijven. 

Muziek
HAIM – Days are Gone

door Thomas van ‘t Groenewout

Daniel Arends – de zachte heelmeester
door Anne Roozeboom



‘Kennis over maatschappe-
lijke problemen, sociaalwe-
tenschappelijke theorieën 
en wetenschappelijk onder-

zoek naar beleid 
komen in dit vak samen’

IN JE GERINGE TIJD als TCS-student is het 
nooit te vroeg om te kijken naar een minor 
– mits er een in je planning staat natuurlijk. 

De lijst minors van de Universiteit Utrecht is erg 
lang en het is de moeite waard om de tijd te nemen 
om deze lijst eens door te kijken. Eline Monsma, 
derdejaars, nam deze tijd en kwam uit bij de minor 
Beleidssociologie.

De minor richt zich op sociale problemen in Neder-
land: welke trends zijn er en wat zijn mogelijke oplos-
singen? De minor biedt daarbij kennis en (praktisch) 
inzicht in sociologische theorieën over beleidspro-
cessen. Eline volgt momenteel de cursussen Sociale 
problemen en De sociale stand van Nederland: soci-
ale vraagstukken en sociaal beleid. Hierna zal ze de 
cursussen Beleid en evaluatieonderzoek en Sociale 
sturing van Nederland volgen.

Sociale problemen is een vak op 
niveau één. Hier worden drie 
sociale problemen – criminali-
teit, arbeid en zorg, en migratie 
en integratie – aan de hand van 
een boek besproken. “Dit klinkt 
droog”, zegt Eline, “maar het zijn 
wel heel actuele onderwerpen.” 
Studenten moeten ook aan de 
slag met actuele nieuwsfeiten, 
vooral in de werkgroepen. In 
projectgroepen werken ze een 
middag per werk toe naar een opinieartikel voor in 
de krant. Het uitgangspunt voor zo’n artikel is een 
sociaal verschijnsel en studenten leren daarnaar on-
derzoek te doen en erover te schrijven. Voor wie geïn-
teresseerd is in dit soort actuele problematiek, zal de 
cursus dus echt wat zijn. Eline moet er wel bij zeggen 
dat ze behoorlijk gemopperd heeft over de hoeveel-
heid werk die erbij kwam kijken. Desalniettemin is zij 
positief over het vak. 

De sociale stand van Nederland is een vak op ni-
veau twee. Dit vak richt zich op Nederland en hoe 
het zich op sociaal vlak het afgelopen decennium 
heeft ontwikkeld in deze tijd van post-industri-
alisering, globalisering en individualisering. “Als 
je het zo zegt, klinkt het als droge stof ”, zegt Eline 
nogmaals, “maar ook dit vak heeft te maken met 
interesse in het Nederland van nu. Want wat is 
de verzorgingsstaat nou eigenlijk?” In deze cur-
sus leer je over beleid dat nu gevoerd wordt, maar 
ook leer je zelf aanbevelingen te doen voor be-
leid. 

De cursus Beleid en evaluatieonderzoek is vol-
gens Eline heel praktisch. In deze cursus wordt 
aandacht besteed aan zowel de overwegingen die 
een rol spelen bij de ontwikkeling van beleid als 
aan de uitvoering en het (eventuele succes) van 
beleid. Je leert om onderzoek te evalueren, eva-

luaties aan onderzoeken te 
koppelen en kritische feed-
back te geven. Deze cursus 
is de het enige vak op niveau 
drie binnen de minor en is 
verplicht.

Ook wordt het vak Sociale 
sturing (niveau één) aange-
boden. Deze cursus is een 
introductie in de analyse van 
beleidsprocessen. Kennis 

over maatschappelijke problemen, sociaalweten-
schappelijke theorieën en wetenschappelijk on-
derzoek naar beleid komen in dit vak samen. Er 
wordt bovendien aandacht besteed aan beleid op 
Europees, nationaal en lokaal niveau.

Eén puntje van verbetering: volgens Eline had 
er nog een vak bij mogen zitten dat de minor 
iets breder trekt. Er is nu namelijk redelijk wat 
overlap tussen de verschillende vakken. Toch is 
ze erg positief over de minor. En hoewel Eline de 
logica van geschiedenis tijdens deze vakken een 
beetje mist, vindt ze de praktische dimensie van 
de minor interessant. Zo kan ze nu haar kennis in 
praktijk brengen. Ze raadt deze minor aan voor 
studenten die interesse hebben in nieuws, actua-
liteiten en politiek.

Beleidssociologie 
door Anne Roozeboom

Minority Report
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Stageverslag

ONBEWUST HAD LAUREN SMITS tijdens haar ba-
chelor Liberal Arts and Sciences, met als hoofdrich-
ting Algemene sociale wetenschappen, altijd al in-

teresse voor Gender Studies. Toen ze in haar laatste jaar een 
artikel las over een platform voor vrouwen, werd het haar 
duidelijk dat ze een stage in deze richting wilde doen. Na wat 
googelen kwam ze terecht bij WOMEN Inc., waar ze, nadat 
ze een open sollicitatiebrief had gestuurd, stagiaire werd van 
oktober �0�� tot april �0��. 

WOMEN Inc. organiseert activiteiten en acties om ‘beweging’ 
te stimuleren bij vrouwen en hun omgeving. Enkele van deze 
activiteiten zijn talkshows, expertmeetings, ontmoetingen met 
rolmodellen, workshops en festivals. Openbaar, privé, lokaal en 
nationaal: WOMEN Inc. is er voor alle vrouwen in Nederland. 
Lauren legt uit dat de begrippen ‘geld’ en ‘gezondheid’ centraal 
staan in de algemene campagne. Het is belangrijk om de positie 
van vrouwen ten opzichte van beide, in de breedste zin van het 
woord, te vergroten. In het geval van geld gaat dat van verstandig 
beleggen tot het onderhouden van een huishoudportemonnee. 
Voor gezondheid wordt bijvoorbeeld naar het testen van medi-
cijnen gekeken. Niet alleen worden er nuttige workshops voor 
vrouwen georganiseerd, ook probeert het netwerk bepaalde wet-
ten te veranderen in het voordeel van de gelijkheid van man en 
vrouw. 

Een van de grootste activiteiten die WOMEN Inc. organiseert, is 
een tweejaarlijks terugkerend festival. Onderwerpen die tijdens 
het festival aan bod komen, zijn het combineren van werk en 
gezin, het hebben van een burn-out, maar ook het invriezen van 
eicellen. Als stagiaire had Lauren een belangrijke rol in de opzet 
hiervan. Haar taken varieerden van het uitnodigen van bekende 

Nederlanders tot het schrijven van het programmaboekje. Zo 
heeft ze onder anderen Geraldine Kemper en Daphne Bunskoek 
als rolmodellen weten te ronselen en zelfs een poging gewaagd 
Oprah Winfrey als gast te krijgen. 

Fijn aan deze stage was volgens Lauren dat ze veel verantwoor-
delijkheid kreeg en er ook volop ruimte was voor persoonlijke 
ontwikkeling. Tijdens het festival werkte Lauren bijvoorbeeld 
samen met een andere redacteur om alles in goede banen te lei-
den. Die redacteur was ook verantwoordelijk voor het aan elkaar 
praten van verschillende gastsprekers, maar toen Lauren aangaf 
dat ook wel te willen, stond ze binnen de kortste keren zelf op het 
podium met een microfoon in haar handen. 

Sinds ze bij WOMEN Inc. heeft stage gelopen is Lauren in haar 
dagelijks leven meer bezig met de emancipatie van vrouwen, 
zonder dit altijd als feminisme te bestempelen. Wel heeft ze haar 
scriptie aan dit onderwerp gewijd. Met name het feit dat er nog 
zoveel negatieve associaties aan het woord feminisme kleven - 
bijvoorbeeld hoe in de media de afweging tussen carrière en ge-
zin wordt gemaakt – interesseert Lauren. 

Inmiddels doet Lauren een pre-master antropologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Indirect heeft haar stage haar deze kant 
op geleid: bij WOMEN Inc. heeft Lauren veel geleerd over het 
doen van praktijkonderzoek, dat veel aan bod komt in de an-
tropologie. Naast haar studie heeft Lauren met een paar andere 
studenten een doetank voor emancipatie opgericht. Deze doe-
tank is gericht op meerdere soorten emancipatie en zou ze in de 
toekomst graag verder uit willen werken om zo meer bewustzijn 
te creëren in Nederland. Haar toekomstplannen sluiten mooi aan 
bij wat ze in het halfjaar bij WOMEN Inc. heeft geleerd. Niet al-
leen de praktische kant ervan, maar ook de boodschap die WO-
MEN Inc. uitdraagt, heeft Lauren geïnspireerd tot wat ze op dit 
moment aan het doen is en nog wil doen. 

‘Met name het feit dat er nog zoveel 
negatieve associaties aan het woord 
feminisme kleven - bijvoorbeeld 
hoe in de media de afweging tussen 
carrière en gezin wordt gemaakt – 

interesseert Lauren’

door Julia Muller
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TOEN IK VOOR de hoofdrichting Post-
colonial and Gender Studies koos en 
uitlegde aan mijn ouders wat dat precies 

was, was hun reactie dat feminisme niet meer 
van deze tijd is. Vrouwen in Nederland zijn 
toch helemaal geëmancipeerd? Mijn ouders 
waren niet de enigen die dit dachten en hoe 
vaker mensen dit tegen mij zeiden, hoe zeker-
der ik werd van mijn keuze. Hoewel ik er het 
fijne nog niet van wist, was ik er zeker van dat 
vrouwen helemaal niet voor honderd procent 
geëmancipeerd waren. 

Tegelijkertijd vroeg ik me af of emancipatie wel 
nodig was. Moeten we helemaal gelijk zijn? En 
als we het over gelijk zijn hebben, wat is dan ge-
lijk? Dat je bij je sollicitatie niet meer aan hoeft 
te geven van welk geslacht je bent? Dat we alle 
verschillen tussen mannen en vrouwen moeten 
verwijderen? Dat we een vrouw geen vrouw 
meer noemen en een man geen man, maar 
dat we allemaal mensen zijn? Nee, dat leek me 
niets. Is feminisme dan wel degelijk overbodig? 
Nee, dat leek me ook niet. Het is algemeen be-
kend dat vrouwen voor dezelfde functie nog te 

Feminisme hebben we nodig!
door Charlot Verlouw

OVER POSTCOLONIAL AND GENDER STUDIES bestaan veel vooroordelen. Zo zou je, 
als je sommigen hoort, denken dat we hier te maken hebben met een regelrecht complot 
om wie dan ook te indoctrineren met overbodige, ouderwetse feministische ideeën. Nou 

gaat Postcolonial and Gender Studies natuurlijk om veel meer dan feminisme, maar omdat dit 
alom gevreesde ‘isme’ ook bij de Alalosredactie de gemoederen hoog deed oplopen, konden wij 
niet om dit onderwerp heen. Is feminisme overbodig geworden? Nee, aldus Charlot Verlouw, die 
het opneemt voor het feminisme.  Anneroos Schoeman spreekt daarentegen schertsend van ‘door-
geslagen feministen’.

vaak minder betaald krijgen dan mannen. Dit, en 
nog een hoop andere dingen maakten voor mij 
duidelijk dat feministen echt niet met een loze 
zaak bezig zijn. Ik zit er nu, dankzij mijn hoofd-
richtingvakken, helemaal in.

Het zijn de genderpatronen waar ik mij het 
meeste aan stoor. Dat, en representatie. Vrouwen 
kunnen zonder extra hindernissen ten opzichte 
van mannen naar school, studeren en een goede 
baan krijgen. Vrouwen kunnen ook gemakkelijk 
fulltime werken als ze dat willen en tegelijkertijd 
kunnen vrouwen ook thuis blijven om op de kin-
deren te passen zonder kritische blikken van de 
buren of commentaar van familie. Maar dat is 
niet voldoende.

Genderpatronen zijn er natuurlijk niet voor 
niets. Ik heb ze niet paraat, maar er zijn vast sta-
tistieken die aantonen dat er nou eenmaal meer 
vrouwen in de huishouding werken dan man-
nen. Of dat er meer mannen als kraanmachinist 
hun geld verdienen dan vrouwen. Het probleem 
zit ‘m in de mindset van mensen. Want wat beeld 
jij je in als je denkt aan het woord ‘dokter’ (een 
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man met een baard) of het woord ‘babysitter’ (een vrouw)? We 
moeten er toch zeker niet meer van opkijken als onze autodealer 
een vrouw is?

Maar goed, zo erg is dit allemaal niet. Dan maar even die wenk-
brauwen omhoog als de glazenwasser borsten en lang haar heeft. 
Veel mensen en ook veel vrouwen vinden het wel goed zo. Klaar 
geëmancipeerd. Genoeg geweest. Maar de ongelijkheid tussen 
man en vrouw zit volgens mij nog veel te diep geworteld in de 
samenleving. Willem Bosch legde de vinger precies op de zere 
plek. “Alles wat het moderne feminisme bespreekt is het verschil 
tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Traditionele verschillen 
tussen mannen en vrouwen wel erkennen, maar niet tot norm 
maken. Simpelweg: mannen mogen bier drinken, vrouwen mo-
gen sexy zijn. Als het maar niet de regel wordt. Als een speel-
goedgigant maar niet jonge meisjes inprent dat stofzuigen ‘net 
als mama’ een prima ambitie is. Dat is het niet. Het is een kut-
klusje. En mannen, dat mag best hardop gezegd worden.” (Wil-
lem Bosch, de Volkskrant, 7 oktober 2013)

Genderpatronen zijn er en dat is prima, maar ze moeten niet de 
vaste regel worden. Het mannen- en vrouwenpatroon zit diep ge-
nesteld in onze belevingswereld. Je komt het niet dagelijks tegen 
op straat en er zullen vrij weinig vrouwen in Nederland zijn die 
elke dag last hebben van, bij gebrek aan een beter woord, dis-
criminatie. Maar die gedachtegang die van vrouwen nog steeds 
het zwakkere geslacht maakt, zit er wel. Vrouwen zijn anders dan 
mannen, maar laten we dat anders-zijn eens waarderen op de 
waarde die het heeft in plaats van het weg te zetten als iets min-
derwaardigs. Laten we het zien als een toevoeging op deze man-
nenmaatschappij. 

Zie je het niet? Denk je dat ik onzin uitkraam? Kijk dan eens wat 
aandachtiger naar de reclames als je vanavond op de bank ploft 
en de TV aanzet. Kijk eens naar filmposters en billboards. Kijk 
eens naar hoe vrouwen gerepresenteerd worden. Kijk eens wie er 
aan tafel zit bij Matthijs, Jeroen en Paul en kijk eens hoe dat ge-
presenteerd wordt. Kijk eens naar het nieuws. Luister eens goed 
hoe er over vrouwen gepraat wordt en hoe er gereageerd wordt 
als een vrouw benoemd wordt tot chef Veiligheid van Obama. 
Die onderdrukking zit niet aan de oppervlakte, maar zij is er wel. 
En die moet weg.

Meer lezen? Dat kan. Sinds kort blog ik over feminisme anno 
2013 en probeer ik duidelijk te maken waarom ‘we’ niet voor een 
loze zaak ‘strijden’. Je vindt deze blog op http://www.feminis-
meisvoorwatjes.blogspot.nl. 

Meer doen? Wil je emancipatie weer hip maken? Je bent niet al-
leen. Ik ben lid van een groep die als doel heeft heel Nederland 
te emanciperen op allerlei gebieden, dus niet alleen vrouwen. We 
staan nog in de kinderschoenen maar we zijn zeer ambitieus! 
Als je interesse hebt om mee te doen of gewoon een keertje wilt 
komen kijken, neem dan contact met me op (charlotverlouw@
gmail.com). We komen eens per maand bij elkaar.
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Zo, mevrouw de feminist. We gaan eens even korte metten met u maken. En dat gaat radi-
caal, maar ook met een klein knipoogje. Gewoon om het gezellig te houden. Uiteraard is 
‘gezellig’ best een subjectief begrip, maar daar kan ik ook niks aan doen. 

Niet alle feministen heten Gemma. Jullie hebben ook vast niet allemaal stekeltjeshaar, en ik pleur 
jullie zeker niet in het hokje van de tuinbroek dragende kattengek. Ik weet wel beter dan dat. Maar 
‘doorgeslagen feministen’, dát zijn jullie. En door mijn bijna twee decennia levenservaring ben ik 
volledig bekend geworden met dit fenomeen van doorgeslagen feminisme. 

En stukje historie: Aletta Jacobs. Al sinds mijn twaalfde schrik ik ’s nachts soms wakker van haar 
verbeten blik. Wat een pittig koppie op die Wikipediafoto. Veel feministen zien haar als rolmodel 
en proberen net zo chagrijnig als Aletta te kijken. Maar bespaar jezelf de moeite: ze keek helemaal 
niet zo om feministische redenen. Ze was gewoon op sterven na dood en eind jaren twintig was 
het economische crisis. Daarnaast was de euforische stemming van ‘hosanna we hebben vrouwen-
stemrecht’ ook al lang bekoeld. 

Terug naar het heden. Op jonge leeftijd begint de obsessie voor vrouwengelijkheid al. Dat heb ik 
zelf van dichtbij gezien. Vroeger zat er een meisje bij mij in de klas dat nogal feministisch werd 
opgevoed. Ze zei iets vervelends tijdens het knutselen en de meester zei dat ze haar mond moest 
gaan spoelen. Consternatie alom: “Ik ga mijn mond niet spoelen, al helemaal niet als een meester 
dat zegt!” In groep 2 deed ze ook niet mee met pepernoten bakken, want haar moeder had haar 
verteld dat koken voor watjes was. In de koelkast bij haar thuis lagen 28 dure stoommaaltijden van 
de Albert Heijn, want het was februari. Mama kwam pas thuis als de maan zich in volle glorie had 
geopenbaard, maar gelukkig wist haar dochter heel goed hoe de magnetron werkte. 

En die feministische obsessie zet op latere leeftijd door. Pas waren feministen weer in rep en roer. 
Het ging over een foldertje van Bart Smit. In dit heerlijk ruikende perkament stonden twee pagi-
na’s  met kookspeeltjes, schoonmaakkarretjes en kleine meisjes. Roze was de dominante kleur. In 
sierlijke letters stond er: “Zo goed zijn als mama, dat wil jij ook!” en “Als koken je droom is...” Fe-
ministisch Nederland was woedend. Het was verschrikkelijk dat meisjes hun moeder na moesten 
doen en gedwongen werden om met speelgoed te spelen dat de speelgoedwinkel voorschreef als 
meisjesspeelgoed. Op hoge poten kwam mevrouw R. Adicaal naar Pauw en Witteman om het één 
en ander uit te leggen.   

Zelfs op straat ben je niet meer veilig voor het feministische gevaar. Vorige week zag ik een Gem-
ma-achtige visverkoopster. Ik wilde heel lief een bakje kibbeling halen, maar zij besloot een punt 
te maken. Vrouwen die een punt willen maken, zijn vaak heel eng, en meestal zeg ik dan dat ik 
snel weg moet door diarree en/of het overlijden van dierbaren. Zij had echter een groot mes in 
haar handen met wat resterende ingewanden van een zojuist afgeslachte pangasiusvis. Dan blijf je 
echt wel even staan. Ze vertelde mij dat deze vissenkraam een vader-op-zoon-dingetje was. Na een 
hoop gedoe mocht zij de zoon spelen. 

“En kijk mij hier nou staan. Mijn broertje kan nog geeneens de koprol normaal doen. Maar ja, 
mannen hebben wel vaker een motorische achterstand. Haha!” 

“Erg boeiend verhaal”, zei ik. “Maar vrouwen zullen lichamelijk altijd het zwakst blijven. Dat staat 
buiten kijf. Gelukkig zijn vrouwen zoals u wel kampioen in het tonen van irrelevante emoties en 
het beledigen van onschuldig testosteron.”
Gemma begon bijna te schuimbekken. Dit moest ik sussen. “Wees gerust, Gemma. Kracht wordt 
zichtbaar in zwakheid!”
Gemma: “Echt waar?”

Ik: “Nee, natuurlijk niet. Doei.” 

Doorgeslagen feministen 
door Anneroos Schoeman
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EEN MAAND is Joyce Poot (derdejaars, hoofdrichting Moderne kunst) nu in Manchester en 
haar eerste fietsongeluk heeft ze al gehad. Dat de Engelsen links rijden is één, maar omdat het 
de infrastructuur vrijwel aan fietspaden ontbreekt, komt ze zo nu en dan in gevaarlijke situa-

ties. Het verkeer is niet het enige dat veranderd is. Haar warme Aliashuis heeft ze ingeruild voor een 
kamer in een huis met alleen maar bèta’s. Alleen dat is al een cultuurschok. Dankzij Skype kan Joyce 
me een rondleiding geven en ondertussen vertelt ze me over haar leven als uitwisselingsstudent.

Helaas werd ze niet toegelaten tot de universiteit van haar eer-
ste keus en hadden nummer twee en drie geen partnercontrac-
ten meer met de UU. Deze gaf haar als optie om een univer-
siteit van de restlijst te kiezen, maar ze wilde niet slechts naar 
het buitenland gaan voor de ervaring an sich. Waar de vakken 
in Utrecht er vooral op gericht zijn om een overzicht of tijd-
lijn te schetsen, volgt ze nu een half jaar niveau-3-vakken over 
surrealisme, sprookjes en Victoriaanse kunst. De Universiteit 
van Manchester heeft na Cambridge de best aangeschreven 
kunstgeschiedenisafdeling, met maar liefst 43 medewerkers en 
vakken die een perfecte aanvulling zijn op de kunstvakken die 
de UU aanbiedt.

Dus daar zette ze haar zinnen op. Manchester en zijn uni-
versiteit bleken op afstand al enthousiast en behulpzaam en 
dit welkome gevoel houdt aan nu ze er ook daadwerkelijk 
woont. Elk blijk van initiatief wordt aangemoedigd. Omdat 
Joyce haar uitwisseling niet via de universiteit heeft geregeld, 

Studeren in het buitenland
Joyce Poot in Manchester

door Zita Veugen

moest ze veel zelf uitzoeken en ook een aardige pond duiten 
neerleggen. Europeanen betalen, net als Engelsen, voor een 
half jaar studie 5.100 pond. Daarnaast betaalt ze collegegeld 
in Nederland. Het voordeel van in het buitenland studeren 
met het Erasmusprogramma is dat het daar dan bij blijft. 
Ook de kamerprijzen in het buitenland zetten de Utrechtse 
kamernood in perspectief: €600,- per maand is ze kwijt aan 
huisvesting.  

Het zijn uiteraard de verschillen die studeren in het buiten-
land interessant maken. Een half jaar proeven van een andere 
cultuur; van het handje-vasthouden van de universiteit tot 
kerstdiners die op 10 oktober al niet meer te boeken zijn. Joy-
ce’ Engelse studiegenoten vinden vijfhonderd woorden per 
week schrijven een aanzienlijke klus en gaan óf uit-uit met 
de taxi, stilettohakken en minirokjes óf naar de pub voor één 
biertje. Bovendien is er voor alles een commissie, van koken 
tot sport en van kunst tot Monopoly – en is die er niet, dan 
richt je er gewoon zelf één op. Op de universiteit zijn daar-
naast geen hoorcolleges maar seminars, en die worden nooit 
door meer dan drieëntwintig studenten bijgewoond. Er is veel 
stimulans om te focussen op ‘later’: de universiteit bevordert 
arbeidsmarktoriëntatie door vrijwilligerswerk en stages aan 
te moedigen. Wat SAMEN ons hier leert, lijkt daar alledaags 
te zijn: de boodschap om je van de rest te onderscheiden.

Op de universiteit is het hard aanpoten, maar het leven van 
Manchester biedt meer. Uit de zee aan mogelijkheden voor 
verschillende commissies koos Joyce de roeiclub, dus twee 
keer per week bevindt ze zich voortaan op het water. Ook is 
ze vrijwilliger bij een museumproject dat jongere kinderen 
op een creatieve wijze kennis laat maken met kunst. Dat is 
het ene sprookje. Het andere is de zwartharige docente Fairy 
Tales met een piepstem die de studenten vraagt ‘het papier te 
voelen’. Net als in Utrecht is het leven in Manchester vol en 
veelzijdig. Joyce heeft huisgenoten die ruziën over de afwas, 
geniet ervan even koffie te kunnen drinken met haar vriend, 
die al in Engeland woonde, en heeft al een stapel uitnodigin-
gen voor Halloween en kerst. Hoe de feestdagen in Engeland 
zijn, zal de tijd leren. Skype leert dat de afstand te overbrug-
gen is: ik herken de kaarten aan haar muur.



ZODRA JE VANUIT de Nobelstraat de Popocatepetl bin-
nenstapt, waan je je in een andere wereld. Het interieur is 
voornamelijk uitgevoerd in kitscherig blauw, rood en roze. 
Verschrikkelijk lelijk eigenlijk, maar het creëert wel sfeer. 
Het bedienend personeel loopt rond in even verschrikkelij-

ke roze blouses met ruches. De menukaart lijkt een bijeengeraapt zooitje 
van kleuren en plaatjes. Het restaurant omschrijft het geheel op de site 
als “een avond Mexico met de karakteristieke uitbundige en levendige 
sfeer. Het is de combinatie van enthousiaste en gastvrije bediening, vers 
gemixte cocktails, authentieke Mexicaanse gerechten en het kleurige can-
tina interieur die een avondje Popo zo especial maakt.” Especial, jaja.  

Al met al een nogal overweldigende eerste impressie, maar we kwamen 
hier eigenlijk voor het eten. Dus iedereen zoekt een plekje en maakt een 
keuze. Ik bestel de nachos met gehakt, want waar kun je dat beter eten 
dan bij een Mexicaans restaurant? Het antwoord is vrij duidelijk: bij een 
ander, al dan niet Mexicaans, restaurant (ik weet uit persoonlijke ervaring 
dat de Connaisseur aan de Oude Gracht bijzonder lekkere nachos heeft, 
met de toepasselijke naam “Nachos Gigantes”). Het duurt lang voordat 
het eten komt, maar we zijn dan ook met een erg grote groep.

Het eten ziet er erg goed uit: nachos met gesmolten 
kaas, gehakt met wat groenten en sla, guacamole en 
zure room eroverheen. Maar bij nadere inspectie 
blijkt dat het overgrote deel van het bord gevuld 
is met nachos. Nachos die zelf eigenlijk helemaal 
niet lekker zijn. Alles wat verder op het bord ligt, is 
heerlijk en nadat ik driekwart van de nachos opge-
geten heb, blijft er een perfecte combinatie van na-
chos en niet-nachos over. Maar tegen die tijd werk 
ik me wel met enige tegenzin door een berg nachos 
heen.

Van de rest van het gezelschap krijg ik gemengde 
berichten. Charlot vertelt me dat haar eten het 
geld duidelijk niet waard is, hoewel het haar goed 
smaakt. Van de andere tafel hoor ik overwegend 
positieve reacties op het eten. Misschien heb ik wel 
gewoon het verkeerde gerecht gekozen.

door Anita Zijdemans
-
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DE DONKERE MAANDEN naderen met rasse schreden. Herfstbladeren vullen de Utrechtse binnenstad, 
opgewaaid door vluchtige studenten, ambtenaren en fabrieksarbeiders die zich op hun tweewieler een 
weg naar huis banen om zich na een lange werkdag tegoed te doen aan een stamppot met gehaktbal. 

Voor Merijn de tijd om, bepakt met twee schoudertassen, de stad in te trekken om dat ene moment met zijn lens 
te vangen. Het moment waarop, zoals hij zelf zegt, de dag zich overgeeft aan de avond. Het moment dat zich voor 
slechts enkele minuten laat grijpen. De Schemering. Het is dat moment dat Donker Utrecht maakt tot wat het is. 
Het is het verhaal van een eenling die in perfecte eenzaamheid de liefde voor zijn stad wil vastleggen op beeld. 
Utrecht kent veel gezichten, Donker Utrecht toont ze aan ons.

Dat verhaal begon een aantal weken geleden. Ik 
besloot contact met hem op te nemen want ik 
wilde meer weten over de persoon wiens pseudo-
niem regelmatig door de Utrechtse straten galmt 
als een abstract begrip – iets met foto’s. Hij stemde 
in en we spraken af op een dinsdagavond bij De 
Zaak. We zijn allebei op tijd en onze eerste ken-
nismaking is hartelijk. We schudden handen en 
gaan zitten. Merijn neemt een Vedett, ik een bier-
tje. Er ontvouwt zich een gesprek. Een gesprek 
over de kijk van een fotograaf zoals de schilder op 
zijn doek. Over de seizoenen die ieder hun eigen 
charme bezitten, maar ook aparte behandeling af-
dwingen. Over perfectionisme, het opruimen van 

blikjes die in beeld liggen en het samenspel van lijnen en de strakke compositie die – soms letterlijk – als een 
huis moet staan. Over het moment suprême waarop natuurlijk en kunstmatig licht, de hoek, de belichting en 
wat geluk een perfecte harmonie moeten vormen. Over de mens, die afwezig maar toch aanwezig is. Over zen 
en overgave aan de natuurlijke omstandigheden. Over verkenning, nieuw terrein ’s middags per fiets, bekend 
terrein in het hoofd. Over stadsliefde, want Amsterdam By Dawn of Zutphen In De Zon kan gewoon niet. Over 
diversiteit: de flats in Overvecht, de Prins Clausbrug, Leidsche Rijn en de Oudegracht. En over passie, getuige het 
bovengenoemde.

Een uur later staan we op en wandelen we langs de Kromme Nieuwegracht. De zon is haast verdwenen. Met en-
thousiasme wijst Merijn naar de plekken waarvandaan hij reeds foto’s heeft genomen. Ik krijg een figuurlijke blik 
door de lens. We lopen door en komen uit bij de achterkant van de Dom. Hij pakt zijn camera uit de schoudertas 
en zet die vluchtig op het statief. Merijn wil me iets laten zien. Ons gesprek stopt. Stilte. Hier neemt de kunstenaar 
het over. Dit is zijn moment, zijn ding. Op een afstandje kijk ik toe, wachtend tot de foto genomen is. Nu haalt 
hij de camera van het statief en bekijkt de afbeelding op het schermpje met een kritische blik. Dan verzacht zijn 
uitdrukking, loopt hij naar mij toe en toont een beeld van spelende schaduwen en sterren als lijnen. “Kijk, dit is 
wat ik wil.”   

Dit is Merijn, dit is Donker Utrecht.
www.facebook.com/donkerutrecht

REPORTAGE: De nacht in met Donker 
Utrecht

door Mathijs de Groot
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Poëzie

“Ik ben echt ver geweest, echt weg.” Ik zit in de trein, en kijk uit over het Nederlandse landschap en denk na over mijn reis naar het 
Senegalese eiland Île de Mar. Het is redelijk onbereikbaar en afgelegen, en ik heb er drie maanden bij een traditionele Senegalese 
familie gewoond om Engelse les te geven op vier basisscholen. Vandaag kijk ik terug op stukjes die ik toen geschreven heb: 

 “Het is bijzonder te zien hoe sterk de mensen hier geloven in van alles: goden, bomen, geesten, liefde. Grote dingen, hoge 
dingen. Ik ben een (redelijk) overtuigd atheïst en voel me vol bewondering over hun zekerheid en sceptisch over hun onwetendheid. 
Toch vraag ik me af of ik meewarig voor hun of voor mezelf moet zijn. Geloven is vertrouwen, zekerheid, hoop. Ik leef in de overtui-
ging dat ik niets weet, dat niets me leidt en dat niets me troost. Is de zalige onwetendheid hier niet beter boven te verkiezen?”

 “Een punt waarin ik ook soms wens om onwetendheid, naïviteit, is de liefde. Ik word namelijk enorm versierd hier, als 
toubab, blanke. Iedereen probeert het wel even. Ik vond het allemaal wel leuk, in het begin, vleiend, gezellig. Nu heb ik er een beetje 
genoeg van. Ik zoek een beetje oprechtheid. Iedereen die maar aardig loopt te doen en beloftes doet. Ik wil gewoon een vriend.”

Vriendschap heb ik gevonden, uiteindelijk, in de familie waar ik verbleef. De fijnste herinneringen zijn aan de avonden van Senega-
lese thee, muziek, dansen en zingen. Ik mijn gitaar erbij, zij hun trommels.

De vraag van de onwetendheid is nog onopgelost en de fascinatie met het geloof is gebleven. Hiervan is er gelukkig ook genoeg in 
Nederland om te onderzoeken.

Zeker heb ik veel geleerd, over cultuur, over mensen, over je weg vinden op onbekend terrein. Over blank zijn en wat dit betekent in 
een zwarte wereld, over eenzaamheid. Over mannen, over vrienden. Over communiceren, muziek en dansen. Ik ben naar Senegal 
gegaan en ik ben teruggekomen en alles gaat gewoon verder. Ik ben nog gewoon mezelf maar dan wat dingen rijker. Bovenal: een 
hele ervaring.

Vrijwilligerswerk in Senegal
    door Merle Sibbel

door Lars Neijenhuijs

in  vlammenzee bevangen flora
kille warmte, wind ad hora
alles plenst, behalve stralen
tijd om door de stad te dwalen
truien, koffie, thee en boeken
vullen menig uur en hoeken
de herfst vervlecht met lange halen
tijd om door de stad te dwalen
de koude komt voor bot en geest
maar nimmer voor de ziel die leest
Bij huis en haard, vertelverhalen
tijd om door de stad te dwalen
in bladerbergen knus vertoeven
even niet meer moeten hoeven
er is maar een ding dat ik wil
met jou alleen de stad door dwalen

Herfstregens
door Thomas van ‘t Groenewout

Ooit zag ik een schaduw lopen en verdwalen
In een straat waar ik later
Nooit meer zou komen

Hij beklaagde de nachtlampen
De lantaarns
En de maan

Ik zag een man lopen en huilen
Hij had geloof en leefde volgens regels
Ik volgde stoeptegels en leefde met mate

Hij bezong zijn liefdes
De vuurvliegjes
En het plezier

Ik zag de zon opkomen na een nacht
Van herfstregens en zweeg

De schaduw stierf en
Herrees

De man sliep en
Vergat

Ik blies de vuurvliegjes weg
Voor het licht van een jonge dag
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MILLION DOLLAR BABY, met Hilary Swank in de hoofd-
rol als bokster, getraind door Clint Eastwood en Morgan 

Freeman, werd in 2004 verkozen tot beste film bij de Oscars. Dit 
was de laatste keer dat een film met een vrouwelijke hoofdrol 
deze prijs won, en dan valt er ook nog te beargumenteren dat 
Eastwood de echte hoofdrol speelde. De laatste film waarbij dit 
niet te betwijfelen viel, was Chicago, uit 2002, toen de lange be-
nen van Renée Zellweger en Catherine Zeta-Jones goed waren 
voor zes Academy Awards. Sindsdien zijn er vele kanshebbers 
geweest (waaronder The Queen, Juno, Black Swan en Zero Dark 
Thirty), maar de enige ‘vrouwelijke hoofdrol’ die daarna Best 
Picture won was Katheryn Bigelow, als regisseur van The Hurt 
Locker. Dit was ook meteen de eerste keer dat een vrouwelijke 
regisseur deze prijs wist te winnen. 

Beste films en vrouwen, geen gelukkig huwelijk. Hoewel de ‘Aca-
demy’ zichzelf graag als progressieve instelling ziet, wordt het 
door de critici beschouwd als een semi-bejaard, conservatief, 
blank en mannelijk instituut (94% blank, 77% mannelijk) dat zo 
nu en dan probeert om progressief te zijn, en hierin niet altijd 
slaagt. Zo was er de kritiek en verbazing toen de racisten in Crash 
de voorkeur kregen boven de homoseksuele cowboys in Broke-
back Mountain of de homoseksuele schrijver in Capote (alhoewel 
Philip Seymour Hoffman wel tot beste acteur werd gekozen). En 
vrouwelijke hoofdrollen leiden vaak niet tot winst.

Het is moeilijk hier een reden voor aan te wijzen. Misschien 
heeft het te maken met de liefde voor historische drama’s, die het 
over het algemeen zeer goed doen als Best Picture. Films over 
(waargebeurde) geschiedenis zijn zogenaamde ‘Oscar bait,’ en 
de geschiedenis wordt nou eenmaal geschreven door mannen. 
Stotterende mannen bijvoorbeeld. Dit kan problemen opleveren, 
aangezien er soms te veel mannen zijn die geschiedenis schrijven. 
Afgelopen jaar bijvoorbeeld, toen Ben Affleck als CIA-agent Tony 
Mendez (Argo) de voorkeur kreeg boven Daniel Day-Lewis als 
Abraham Lincoln (Lincoln), of in 2010, toen die stotterende man 
in The King’s Speech, George IV, de voorkeur kreeg boven Mark 
Zuckerberg in The Social Network. Andere belangrijke mannen 
die goed waren voor een beste film waren Oskar Schindler –met 
een zeer treffende voornaam – in Schindler’s List, William Wal-
lace in Braveheart, William Shakespeare in Shakespeare in Love 
en John Nash in A Beautiful Mind. 

Dan zijn er de belangrijke vrouwen in de geschiedenis: Queen 
Elizabeth I verloor van Shakespeare, Erin Brockovich verloor 
van Maximus Decimus Meridius (Gladiator), Queen Elizabeth 
II verloor van The Departed en de vrouw die Osama Bin Laden 
vond (Zero Dark Thirty) verloor van de eerdergenoemde CIA-
agent. Ook Virginia Woolf (The Hours) wist niet te winnen: de 
feministische schrijfster verloor, ironisch genoeg, van het vrou-
welijk schoon in Chicago. Er zijn echter gelukkig ook uitzonde-
ringen: The Silence of the Lambs, met Jodie Foster in de hoofdrol, 
versloeg John F. Kennedy (JFK) en Million Dollar Baby kreeg de 
voorkeur boven Ray Charles (Ray) en Howard Hughes (The Avi-
ator). 

Misschien zal 2014 weer wat verandering brengen, maar dit lijkt 
tot nu toe niet waarschijnlijk: in de vele films die (nu al) getipt 
worden voor Beste Film, zijn er maar twee vrouwelijke hoofd-
rollen te ontdekken, namelijk die van Sandra Bullock in Gravity 
(zij deelt haar hoofdrol overigens met George Clooney) en Cate 
Blanchett in Woody Allens Blue Jasmine. Als Gravity zou winnen 
zou dit op twee manieren bijzonder zijn, aangezien ook sci-fi’s 
het berucht slecht doen. Op dit moment wordt 12 Years a Slave 
dan ook als grote favoriet gezien: een film over slavernij met een 
mannelijke hoofdrol, een jaar nadat de film waarin de slavernij 
werd afgeschaft niet won. Mogelijk hebben ze de grap ook door 
bij de Academy.  

Vrouwen en Oscarfilms
door Thomas van ’t Groenewout
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Uitgaansagenda
door Lars Neijenhuijs

Ming
Tot en met 2 februari is er in de Nieuwe Kerk in Am-
sterdam een prachtige tentoonstelling over de Ming-dy-
nastie te bezichtigen. In samenwerking met het Nanjing 
Museum in China is er een talrijke collectie samenge-
steld bestaande uit zeldzame voorwerpen van het Keizer-
lijke Hof, maar ook voorwerpen uit het dagelijkse leven 
zoals schilderingen, goud, textiel, porselein, meubilair, 
keramiek en kalligrafie. 

Malevich
Hoewel het succes van het zogenaamde Neder-
land-Ruslandjaar te bediscussiëren valt, is er in 
ieder geval een parel uit voortgekomen die wel 
het noteren waard is. In het Stedelijk Museum te 
Amsterdam is namelijk (ook tot en met 2 febru-
ari) een tentoonstelling te bezichtigen over Kazi-
mir Malevich en de Russische avant-garde, die in 
een veelzijdige collectie van meer dan vijfhonderd 
werken aan bod komen. De tentoonstelling geldt 
als het grootste overzicht sinds jaren van een van 
de belangrijkste grondleggers van de abstracte 
kunst. Een groot verschil met voorgaande ten-
toonstellingen over Malevich is dat hij ditmaal 
geplaatst wordt te midden van zijn tijdgenoten en 
collegae (onder wie Chagall en Kandinsky), die 
ook opgenomen zijn in de tentoonstelling. Een 
must-see voor liefhebbers van (vroeg-)moderne 
kunst!

Literaire nachtclub
Elk seizoen presenteert Het Literatuurhuis de beste 
nationale en internationale auteurs van dit moment 
tijdens een nieuw programma in de Tivoli Spiegelbar. 
Op 25 november gaan ze meteen goed van start met 
een exclusief optreden van Indiase schrijver Manu Jo-
seph. Manu Joseph werd in één klap Nederberoemd 
toen Het onzichtbare geluk van andere mensen boek 
van de maand werd bij De Wereld Draait Door. Op 
deze avond vertelt Manu onder andere waar hij de 
inspiratie voor het boek vandaan haalde en hoe zijn 
leven in Delhi eruit ziet. 

Jacqueline Govaert
Krezip doet bij mij altijd een hoop nostalgie opborrelen. 
En hoewel ze als band waarschijnlijk nooit meer bij elkaar 
komen, staat zangeres Jacqueline Govaert altijd nog op 
de bühne. Op woensdag 18 december is ze in Vredenburg 
Leeuwenbergh niet alleen te zien, maar natuurlijk ook 
te horen. Ze zal op deze avond voor het eerst sinds haar 
laatst uitgekomen album in 2010 (Good Life) nieuwe num-
mers ten gehore brengen. 



biercantus
door: Judith van Tuijl & Harm van der Linden

EEN VIJFTIGTAL STUDENTEN, �8 meezin-
gers en vooral een heeeeleboel bier. Welkom 
op de biercantus! De enige plek waar je meer 

wordt gewaardeerd naarmate je valser en harder 
dan de rest kan zingen. Dit is dé plek om je adje-
trekken-kwaliteiten te laten zien. 

Woensdagavond 9 oktober om stipt half tien kwam het 
“SILENCIUM!” van de praeses en kwamen er wunder-
schöne dames en heren met gieters vol bier de pullen 
aftoppen. Het was wel belangrijk om eerst even de elf 
(het carnavalsgetal, toeval?) regels te lezen. Sommige 

laatkomers mochten namelijk meteen aan iedereen 
laten zien hoe goed ze een adje konden trekken. Ook 
drinken tijdens het meezingen werd beloond met een 
‘standje-69-adje’, al bleek niet iedereen ervaring met 
zulke standjes te hebben. Had je misschien niet hard 
(en vals) genoeg meegezongen? “Kom maar naar vo-
ren.” Brabants of van het platteland? Wist je niet hoe 
laat het was? Verklikte je iemand? De pul werd weer 
bijgevuld.

Dus terwijl je daar keihard ‘Brabant’ aan het meelallen 
was met een biertje in je rechterhand en de teksten in 
je linkerhand, voelde je gewoon de pure gezelligheid. 
Ook voelde je natuurlijk je hele lichaam een beetje 
wankelen van dat zoveelste biertje, maar ach, allemaal 
bijzaken. Het was wel even oppassen dat je door alle 
gezelligheid niet te veel je pul liet bijvullen. We had-
den namelijk al opgemerkt dat we, als we uit het K-
Sjot wilden, nog een gevaarlijk obstakel voorbij moes-
ten lopen: een stoepje van een halve meter breed met 
aan de ene kant een muur en aan de andere kant… de 
gracht. 

Het was nog lang geen tijd om weg te gaan: het Okto-
berfest moest nog beginnen. Voor de biercantussers 
was het, zodra ze hun pul ingeleverd hadden, mis-
schien een grote waas (ondergetekenden hoorden 
daar ook bij). 

Menig Aliasser heeft de wc-bril of de gracht van wel 
erg dichtbij gezien, toen het echte feest nog maar net 
begonnen was. Vele broodjes worst kwamen er later 
weer net zo hard uit. Voor de verse toevoer lederho-
sen en dirndls was het vast een typisch gezicht: het 
bezopen zootje, drijfnat van de scheefgegooide adjes, 
op een net begonnen feestje. De sexy Duitse outfits 
prikkelden duidelijk ook de hormonen (misschien 
ook wel door de continue stroom bier en Flügels) en 
hoe later het werd, des te meer speeksel er werd uit-
gewisseld. 

Wanneer de lichten dan uiteindelijk aangingen, de 
laatste zoenende stelletjes uit de donkere hoeken van 
het K-Sjot waren gejaagd en alle feestgangers over het 
smalle kadepaadje weer naar huis waren gegaan, be-
gon het echte werk pas. Aan de feestcommissie was 
het de ondankbare taak om de lagen bier en kots van 
de grond te schrapen, de cantustafels en -banken om-
hoog te sjouwen en dan eindelijk met rust in de tent 
de deur weer op slot te draaien.

Biercantus
door Judith van Tuijl & Harm van der Linden
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