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Disclaimer: van een deel van het 
beeldmateriaal uit deze Alalos kon 
de rechthebbende niet achterhaald 
worden. 

Ik ben nog steeds niet naar het Rijksmuseum geweest sinds het is her-
opend. Zo, het is eruit. Ik wilde wel, had het zelfs een paar keer gepland, 
maar het kwam er niet van. En op een bepaald moment was ik verge-
ten dat ik ooit nog wilde gaan. Verderop in deze Alalos schrijft Iris van 
Korven over de desinteresse voor kunst in haar dorp Reusel (gelegen in 
het idyllische Brabant). Toen ik het stuk las, betrapte ik mezelf erop dat 
ik elitair wilde lachen om deze desinteresse en een schampere gedachte 
schoot mij te binnen – ‘haha, wat een ongecultiveerde barbaren in Bra-
bant’ of iets in die trant (niet dat ik iets tegen Brabanders heb). Maar toen 
realiseerde ik me dat ik zelf geen haar beter ben.

Gelukkig zijn mijn mede-Alalossers beter cultureel onderlegd dan ik. Zij 
bleken zelfs zulke liefhebbers van moderne kunst, cultuur en geschiede-
nis dat er tijdens de Alalosvergadering iets ongekends gebeurde: zo geïn-
spireerd waren de redactieleden dat ze bijna door elkaar heen schreeuw-
den, maar nog net niet, om hun ideeën gehoord te krijgen. De Alalos 
was dan ook in een mum van tijd vol. Let ook op de al even begeesterde 
vormgeving, geïnspireerd op verschillende stijlen uit de kunstgeschiede-
nis. Niet dat ik ze herken.

Hoofdredactioneel
door Marit van de Mortel
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IEDEREEN WEET dat er voor TCS’ers geen gebaande wegen bestaan. We zijn ons al-
lemaal bewust van onze vrijheden en verdwalen te pas en te onpas, op zoek naar het 
juiste pad. Studenten die besluiten de multidisciplinaire hoofdrichting Moderne 

kunst, cultuur en geschiedenis te omarmen belanden subiet op het volgende kruispunt 
van keuzes. De hoofdrichting is zo breed dat je medehoofdrichtingsvrienden nooit te-
gen hoeft te komen in de collegezaal - maar zelfs dat kent zijn charmes.

Kunst spreekt eenieder tot de verbeelding, cultuur omvat praktisch alles wat je maar kan verzinnen en 
ook uit de geschiedenis kunnen we rijkelijk verhalen en lessen putten. Niet opmerkelijk dus dat deze 
hoofdrichting een hele wereld voor je opent. Wetenschappers houden in de regel de Franse Revolutie 
(1789) aan als begin van de Moderne Tijd, waar ook wij nog steeds in leven. Het is een kleurrijke tijd met 
onder meer omvangrijke ontwikkelingen op religieus, economisch en cultureel gebied.

Voor de Universiteit Utrecht start de Moderne Tijd grofweg in 
1750 en ze geeft je daarbinnen veel verschillende perspectieven. 
Als verplichte basiscursus zijn zowel BHO (Basiscursus histo-
risch onderzoek), BKO (kunsthistorisch) als BLO (letterkundig) 
voorhanden. Een scriptie schrijft een KCG’er bij een onderzoeks-
werkgroep van Kunstgeschiedenis of Geschiedenis, of hij zoekt 
een andere opleiding uit (zoals Theater- of Muziekwetenschap) 
en schrijft haar daar op eigen houtje. De basis van het hoofdrich-
tingsprogramma bestaat uit vier overzichtsvakken uit een selec-
tie van dertien, die thuishoren bij de vakgebieden Wijsbegeerte 
(Inleiding filosofie van de kunsten), Literatuurwetenschap (Ka-
leidoscope Western Literature), Kunstgeschiedenis (o.a. Kern-
problemen 1750-1900 en 1900-heden), Nederlands (o.a. Actuele 
Literatuur) en uiteraard Geschiedenis (o.a. Wat is Cultuurge-
schiedenis?: zie bladzijde 6). De overige keuzevakken borduren 
op deze onderverdeling voort, al worden ze ook nog vergezeld 
door vakken van echte talenstudies en Theaterwetenschap. 

Ook in het buitenland is het voor KCG’ers goed toeven: er zijn 
genoeg partneruniversiteiten binnen en buiten Europa waar je 
een aangename toevoeging op je vakkenpakket van thuis kunt 
vinden. Voor masters kan je je heil bijvoorbeeld zoeken bij Cul-
tuurgeschiedenis of Kunstgeschiedenis aan de UU. In Amster-
dam is Public History een logische stap, in Nijmegen start vol-
gend jaar voor het eerst de master Creative Industries en zelfs 
in Tilburg kan je terecht voor Kunsten, Publiek en Samenleving. 
Het mag duidelijk zijn dat je niet op grenzen zal stuiten.  Hoe 
zou dat ook kunnen als je je in een wereld stort van Darwin en 
Einstein, Malevich en Warhol, lieux de mémoire en invented tra-
ditions, Kant en Adorno - en dat is nog maar een fractie.  

HOOFDRICHTINGSWIJZER 

moderne kunst, cultuur en geschiedenis (1750-HEDEN)
door Zita Veugen

‘Ook in het buitenland is het voor 
KCG’ers goed toeven: er zijn genoeg 
partneruniversiteiten binnen en bui-
ten Europa waar je een aangename 
toevoeging op je vakkenpakket van 
thuis kunt vinden’ 
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Niet lang nadat we allemaal iets hadden besteld, werden we verrast door de ervaring waar we voor waren gekomen: per tweetal 
kregen we een bord met Ethiopische pannenkoeken (enjera), per viertal werd een groot bord geserveerd, bedekt met dezelfde 
soort pannenkoek. Onze gerechten lagen op het grote bord, ieder in ons eigen kwart. Bij Sunshine moet je met je handen eten, 
waar ik een groot voorstander van ben. Het is de bedoeling dat je kleine stukjes van de pannenkoeken van het kleine bord 
scheurt, en daarmee het eten van het grote bord schept. Anderen kunnen van jouw gerecht scheppen, en jij kunt ook van ande-
ren proeven. Hartstikke sociaal. Het eten ziet er goed uit, al is het soms moeilijk om te bepalen waar je gerecht begint en eindigt. 
Iedereen eet gewoon maar een beetje van wat er op de enorme schaal ligt, want het smaakt allemaal. Sunshine overtreft zo qua 
eten zeker mijn verwachtingen. 

Het in eerste instantie positieve oordeel liep in de tweede helft van de avond echter een flinke deuk op. Hoewel we allemaal nog 
te vangen waren voor een toetje, thee of koffie, had de haardvuur-dvd plaatsgemaakt voor voetbal en was dat alles waar de ober 
nog aandacht voor had. De plaatsvervangende verveling was zo hevig dat de redactie massaal met het kaarsvet en de bierviltjes 
begon te spelen. Nadat we ons in allerlei bochten hadden gewrongen (i.e. Zita moest opstaan) kregen we onze toetjes en liep de 
avond langzaamaan ten einde. Ons uiteindelijke oordeel luidt: Sunshine is een verrassend en gezellig restaurant met lekker eten 
voor een schappelijke prijs (ongeveer €15,- per hoofdgerecht), maar de eenmansbediening is soms iets te relaxed en had best 
wat vaker minlifazez mogen vragen.

R
esta

u
r
a
n
ttest

door Lars Neijenhuijs

Onderwijscolumn
DE ONDERWIJSCOMMISSARIS VERTELT: 

EXTERNE RELATIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
door Marthe Groenveld

INMIDDELS HEEFT IEDEREEN als het goed is zijn of haar 
cursussen voor de rest van het jaar gekozen. Dit betekent 
niet dat mijn rol als onderwijscommissaris gespeeld is, inte-

gendeel, maar toch vind ik het leuk om deze keer iets te vertellen 
over mijn andere functie binnen het bestuur: commissaris extern 
– of zo noem ik het zelf in ieder geval maar. Vooral ook omdat 
ik denk dat niet iedereen weet dat ook de portefeuille sponsoring 
– zoals het dan officieel eigenlijk heet – onder mijn verantwoor-
delijkheid valt.

Ik denk dat de meeste Aliassers niet verbaasd zullen reageren als 
ik zeg dat praten een van mijn favoriete hobby’s is. Nog niet al 
te lang geleden heb ik hierdoor een nieuwe bijnaam verworven: 
Decibel Groenveld. Misschien is dit dan ook een van de redenen 
waarom ik dit jaar het geld binnen mag halen voor Alias. De deals 
stromen nog niet echt binnen, maar onze stichting staat wat dat 
betreft dan ook nog in de kinderschoenen. In vergelijking met 
bètaverenigingen zijn we al helemaal een groentje. Daar staan de 
sponsoren – of potentiële samenwerkingspartners zoals dat met 
duurdere woorden genoemd wordt – bij sommige verenigingen 
zelfs in de rij om een plaatsje te bemachtigen in een banner op de 
verenigingswebsite, op een koffiebeker die vervolgens gebruikt 
wordt in het kantoor van de vereniging of op een trui die door 
alle leden wordt gedragen. Waarom? Omdat bètastudenten dok-

ter of ICT-specialist worden, terwijl wij als echte alfa’s minder 
concrete toekomstperspectieven hebben. 

Je kunt het natuurlijk ook vanuit een andere hoek bekijken: 
waarom is een gevarieerde doelgroep minder goed dan een meer 
specifieke? Juist omdat TCS’ers zo verschillend zijn, zijn wij inte-
ressant voor uiteenlopende bedrijven. Niet alleen onze interesses 
op het gebied van studie lopen namelijk wijd uiteen, maar bij-
voorbeeld ook onze muzieksmaak of kledingstijl. Tegelijkertijd 
zijn we juist ook doorsneestudenten. Over het algemeen heb-
ben we allemaal een fiets en daardoor een fietsenmaker nodig, 
we willen ons rijbewijs halen bij een niet al te dure rijschool, we 
drinken koffie en eten een broodje, we houden van een biertje en 
noem zo maar op. 

Waarom staan onze aanstaande sponsoren dan nog niet te drin-
gen voor een plekje op onze website of onze koffiebekers? We zijn 
als bestuur hard bezig om dit te verbeteren. Want hoewel mijn 
voornaamste taak nog steeds ligt bij het onderhouden van het 
contact met de opleiding en op dit moment vooral ook bij een 
goede voorlichting over de veranderingen die dit jaar in het on-
derwijs zullen plaatsvinden en inmiddels al plaatsgevonden heb-
ben, is een financiële meevaller in de vorm van een kopje koffie 
met korting op zijn tijd ook best prettig. 

SUNSHINE IS EEN RESTAURANT dat zijn naam enerzijds wel, maar ander-
zijds ook totaal geen eer aan doet. De Pauwstraat, waar dit exotische etablis-
sement gesitueerd is, komt in eerste instantie nogal vergeten over. Misschien 

ligt dat aan de avond die we hadden uitgekozen (een kille, natte woensdagavond) 
of aan het contrast met de Potterstraat die een paar meter verderop ligt. Toen ik 
met een deel van de Alalosredactie over de drempel was gestapt, werd mij de moti-
vatie achter de naam echter duidelijk. Sunshine is van binnen namelijk een uiterst 
kleurrijk, druk en haast koddig ingericht restaurant. Compleet met open bar, zit-
hoek voor een traditionele Ethiopische koffieceremonie en plasma-tv waarop ge-
durende ons diner een heuse haardvuur-dvd te aanschouwen was. Na een drankje 
besteld te hebben bij de enthousiaste ober, wierpen we ons (inmiddels onder het 
genot van een echt Ethiopisch biertje) op het menu. De kaart biedt een vrolijke di-
versiteit aan pittig gekruide maaltijden zoals rundvlees, rundvlees, rundvlees, kip, 
rundvlees en een aantal vegetarische schotels. Alle gerechten worden geserveerd 
met yoghurtkaas en iets wat voor een salade moet doorgaan. 
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v akk en

Wat is cultuurgeschiedenis?
door Anne Roozeboom

VOOR DE HOOFRICHTING Mo-
derne kunst, cultuur en geschie-
denis is het handig om het vak 

‘Wat is cultuurgeschiedenis’ te volgen. 
Ook Rhea van der Dong heeft de cursus 
gevolgd en deelt haar bevindingen met 
ons. Rhea doet twee hoofdrichtingen: 
Middeleeuwen en Renaissancestudies. 
‘Wat is cultuurgeschiedenis’ valt onder 
de hoofdrichting Renaissancestudies.

Rhea wilde naast veel kunstgeschiedenis-
vakken ook een aantal geschiedenisvakken 
doen. Cultuurgeschiedenis leek haar leuk, 
omdat het haar anders leek dan de vakken 
die ze tot dan toe had gedaan en omdat 
het haar divers leek in haar onderwerpen. 
Zo heeft het vak iedere week een andere 
docent. De kwaliteiten van deze Utrechtse 
cultuurhistorici verschillen enorm en elke 
docent pakt de stof anders aan. Dit is ze-
ker een pluspunt van de cursus, omdat 
elke docent zijn eigen specialiteit heeft en 
hierdoor een ander verhaal kan vertellen.

Ondanks de verschillende docenten vindt 
Rhea het vak tot nu toe tegenvallen. “Het 
gaat best wel veel over verschillende me-
thodes, invalshoeken en paradigma’s en 
iets minder over de cultuurhistorische 
onderwerpen.” De focus van de cursus ligt 
sterker dan verwacht op de vraag wat cul-
tuurgeschiedenis is – al had ze dat door de 
naam natuurlijk wel kunnen vermoeden. 
De stof gaat veel in op de verschillende 
turns die er zijn geweest, zoals van de so-
ciale geschiedenis naar de cultuurgeschie-
denis, maar ook de invloed van antrop
logie komt aan bod.

Maar wat studeer je nou eigenlijk bij cul-
tuurgeschiedenis? Dit blijkt een hele goede 
vraag, eentje die ze waarschijnlijk goed op 
het tentamen zou kunnen verwachten. De 
hele cursus gaat eigenlijk om de vraag wat 
cultuurgeschiedenis is. Een van de conclu-
sies die je kunt trekken is dat dit moeilijk 
te bepalen is: in het handboek wordt dui-
delijk gemaakt dat cultuurgeschiedenis 
‘alles bestudeert wat het leven de moeite 
waard maakt.’ De twee boeken die stu-
denten voor de cursus moeten lezen, gaan 
dan ook vooral over de ontwikkeling van 
de cultuurgeschiedenis en proberen hier 
een definitie van te geven. Tegelijkertijd 
geven de boeken ook aan dat cultuurge-
schiedenis een moeilijk begrip is – zij is 
voornamelijk een manier van onderzoek 
doen. Rhea is positiever over de artikelen 

die ze moeten lezen: deze bevatten meer 
voorbeelden van cultuurhistorici en hun 
onderwerpen en manieren van aanpak. 
Denk hierbij aan microhistorische arti-
kelen over het ontstaan van Lourdes of de 
vervolgingen van ketterij in een dorpje in 
Frankrijk.

Pluspunten aan de cursus? De diversiteit. 
Ook heeft Rhea het idee dat veel theorieën 
en ideeën die binnen de cultuurgeschiede-
nis spelen, ook bij andere disciplines te-
rugkomen. De artikelen die aan bod ko-
men, vindt ze daarnaast heel interessant. 
Minpunten? Het is lastig dat het vakge-
bied cultuurgeschiedenis zo vaag is, maar 
dat is ook wel weer interessant omdat de 
docenten openstaan voor ideeën, waar-
door er veel over het onderwerp te zeg-
gen valt. Juist daarom is het jammer dat er 
geen werkcollege is, want juist bij dit vak 
zou je daar veel aan hebben. 

De manier van toetsing is misschien an-
ders dan je bij andere cursussen gewend 
bent: studenten moeten elke week een 
schrijfopdracht inleveren van 750 woor-
den, waarvan er twee meetellen voor 
een cijfer. Je weet van tevoren niet welke 
opdrachten dat zijn. Daarnaast is er een 
schriftelijk tentamen.

Tot slot: de cursus neemt twee colleges 
in de week in beslag. Een daarvan is een 
hoorcollege, de ander een responsiecol-
lege, met dezelfde groep studenten als in 
het hoorcollege. De cursus wordt gegeven 
in blok 2, tijdslot D. 

‘In het handboek wordt dui-
delijk gemaakt dat cultuur-
geschiedenis ‘alles bestudeert 
wat het leven de moeite waard 
maakt.’’

6



vullers

Kunst en het kwaad
door Julia Muller

ALTIJD AL DE MORELE IMPLICATIES van porno-
grafie binnen de kunst willen weten? Of ben je be-
nieuwd waarom een Rembrandt naschilderen en die 

onder zijn naam verkopen verboden is? Kunst en het kwaad 
verdiept zich in deze zaken en spoort studenten aan kritisch 
naar kunst te kijken. Velen zullen je het vak afraden, maar 
voor wie geïnteresseerd is in Moderne kunst zou dit wel eens 
de ideale voorbereidende cursus kunnen zijn. 

Kunst en het kwaad - mijn eerste associatie met de titel van deze 
cursus is dat de kunst die behandeld wordt, vast iets in de geest 
van Bijbels kwaad weergeeft of verbeeldt. Uit de omschrijving in 
de onderwijscatalogus blijkt echter dat er met ‘kwaad’ iets heel 
anders bedoeld wordt. Een van de ‘kwaden’ die aan bod komt, is 
het concept van vervalsingen: deze zijn misdadig, maar con-
fronteren ons altijd weer met aannames over de goede bedoe-
lingen van kunstenaars en de onbetrouwbare rol van de markt. 
Daarbij gaat het hier ook om de identiteit van het kunstwerk 
zelf. Helaas blijft het verder vrij onduidelijk wat de cursus nou 
precies inhoudt, iets wat wel wenselijk is bij het oriënteren op 
en vervolgens kiezen van vakken.
 
Een poging om een eigen uitleg te geven van wat het vak nou 
precies inhoudt, klinkt als volgt: Kunst en het kwaad behandelt 
de hedendaagse beleving van kunst en de filosofische kwesties 
die deze met zich meebrengt. Oftewel, kan iets wat ons in het 
dagelijks leven met afschuw zou vervullen doorgaan voor mooie 
en ‘goede’ kunst? Op zich een erg interessante vraag, waar je 
prima een aantal hoor- en werkcolleges mee kan vullen en die 
ook tot verhitte discussies zou kunnen leiden. 

Van de studenten die het vak gevolgd hebben, is echter het me-
rendeel teleurgesteld in de cursus. Beschrijvingen als ‘het was 
een nachtmerrie’ en ‘ik vond het vreselijk’ passeren de revue. 
Misschien is de omschrijving naast onduidelijk ook misleidend. 
Gelukkig zijn er ook een paar positieve reacties. Een studente 
noemt het vak ‘leuk’ en een ander ‘vond het niet geweldig, maar 
wel heel leerzaam’. Zij stelt dat het vak meteen de diepte ingaat 
in tegenstelling tot de meeste kunstvakken, die een thematisch 
overzicht van de kunstgeschiedenis weergeven. ‘Het was even 
op een houtje bijten, maar achteraf gezien een goede inleiding 
op concepten die later terugkomen in Moderne kunstvakken.’

‘Vooral vervelend was ook de gelimiteerde kennis van de 
docent’, reageert een studente. Volgens haar wist de docent de 
helft van de tijd niet waar hij het over had, wat bleek uit het feit 
dat hij zichzelf constant tegensprak. Helemaal vervelend was 
dat dit ook terugkwam in de cijfers, die in hoge mate samen 
leken te hangen met in hoeverre je het met de standpunten van 
de docent eens was. Alles bij elkaar is er dus niet veel positiefs 
over de cursus te zeggen. Tenzij je je graag wilt specialiseren in 
Moderne kunst, dan is het vooral erg nuttig. 

Tot slot nog een paar praktische zaken op een rijtje. De cursus 
wordt in blok 4 gegeven door dr. Van Gerwen, in het Neder-
lands als voertaal. Voor degenen die niet van presenteren 
houden is het vak een goede optie. Je zult wel een presentatie 
moeten geven, maar je wordt er niet op beoordeeld. De toet-
sing bestaat uit een tussentijdse toets en een eindtoets’ , en een 
actieve houding, wat inhoudt dat je elke week een reflectieop-
dracht van zeshonderd woorden moet inleveren, waarvan de 
beste twee beoordeeld worden. Je kunt het vak op niveau twee 
en drie volgen, iets wat je bij de inschrijving al aan moet geven. 
Eenmaal gehaald levert het 7,5 ECTS op. 
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DE GEMIDDELDE TCS’ER heeft een 
persoonlijkheid waar je u tegen zegt en relaties hebben 

we met iedereen. Toch lijkt de minor Persoonlijkheid en relaties 
voor velen een vreemde eend in de bijt. Sjanne Adams (derdejaars, 
PGIB) zit als een van de weinige geesteswetenschappers in de college-
banken waar het gros van de studenten een sociale studie volgt. Maar ook 
voor ons kan het geen kwaad om eens in een heel ander vakgebied te duiken. 

De eerste cursus van de minor is Persoonlijkheidsleer (niveau 2, blok 4). De twee 
werkcolleges van dit vak zijn veel meer gericht op de praktijk dan bij TCS de regel 
is. Ook zonder ze perfect voor te bereiden kan je prima meedoen, meepraten en 
discussiëren: een actieve houding is een vereiste. “Iedereen moest aan de hand 
van de Big Five-persoonlijkheidstest een profiel van zichzelf schetsen en tevens 
een groepsgenoot interviewen en beschrijven. De verschillen tussen je eigen visie 
en die van de ander moest je proberen te verklaren.” 

In hoorcolleges refereren docenten geregeld aan informatie die verkregen had 
kunnen worden in andere vakken van de studie Psychologie, maar dat overkomt 
TCS’ers sowieso om de haverklap. Vooral het tentamen is anders dan bij de mees-
te geesteswetenschappelijke vakken. Het bestaat volledig uit meerkeuzevragen en 
behoeft dus een heel andere manier van leren. Daarnaast moet er een opdracht 
en een presentatie gemaakt worden. “Bij psychologie hechten ze meer waarde aan 
personen en processen,” legt Sjanne uit. In plaats van de naam van een theorie 
had ze moeten weten welke naam erachter school, en in plaats van wát er was 
gebeurd, moest ze weten waarom. Ze merkt dat de focus vaak anders ligt dan ze 
gewend is: niet op feiten, maar op invalshoeken. 

Toch is de minor prima te doen voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. 
Na de basiscursus Persoonlijkheidsleer volgen er drie theoretische cursussen. In-
terpersoonlijke processen (niveau 3, blok 3) richt zich op sociaalpsychologische 
theorieën en onderzoek omtrent interpersoonlijke relaties en gedrag. Sociale en 
emotionele ontwikkeling (niveau 3, blok 2) behandelt de ontwikkeling van kinde-
ren en adolescenten. Sjanne moet op het moment van dit interview haar tweede 
cursus van de minor nog afronden, te weten Psychosociale aspecten van seksua-
liteit en relaties (niveau 2, blok 2). Wekelijks is er een hoor- en een werkcollege. 
Deze zijn nog praktischer van aard dan de werkcolleges van Persoonlijkheidsleer. 
“Zo kregen we laatst de opdracht in groepjes van drie een sessie relatietherapie 
na te bootsen.”

Het zit ‘m al in de naam, maar toch is het opvallend hoe persoonlijk de minor is. 
Bij Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties moeten tweetallen elkaar 
interviewen over seksualiteit - niet over het hoe/wie/waar, maar over onderwer-
pen als ontwikkeling, opvoeding en invloeden van leeftijdsgenoten. Iemand die 
daadwerkelijk seksuoloog wil worden, moet zich natuurlijk wel comfortabel voe-
len hierover te praten. Het vak geeft zodoende vooral inzicht in jezelf.

De minor opent geen deuren naar specifieke 
masters en maakt niet een afgestudeerde psy-
choloog van je, maar kan een welkome toe-
voeging zijn op TCS en je leven. Het kan geen 
kwaad eens een blik te werpen op het aanbod 
van onze sociale collega’s. Het praktijkgedeelte 
is leuk, makkelijk en wordt meestal niet be-
oordeeld (of slechts voldoende/onvoldoende) 
en de theorie is complexer, maar als je goed 
studeert zijn de tentamens wel te doen. Voor 
wie psychologie altijd al lonkte, is Persoonlijk-
heid en relaties een uitkomst. 

Minority Report  
PersoonlIjkheId en relatIes
door Zita Veugen

“Ze merkt dat de focus vaak 
anders ligt dan ze gewend 
is: niet op feiten, maar op 
invalshoeken.”

8



IK DENK DAT WE ALLEMAAL WELEENS op dat punt 
in ons leven zijn geweest: het begin van de zoektocht naar 
je eerste kamer. Ik zoek niet alleen, maar samen met nog 

twee vriendinnen. Waarom in je uppie in Utrecht gaan zitten, 
als je ook met twee supergoede vriendinnen kunt gaan samen-
wonen? Deze eerstejaarsstudentes hebben zich de afgelopen 
twee maanden vol moed, enthousiasme en naïviteit in de we-
reld van Kamernet, SSH, 4-freedom en makelarijen gestort. 
Ach, zo moeilijk kan een woning zoeken in Utrecht toch niet 
zijn?

Allereerst heb ik me vergaapt aan het aanbod van kamers, de 
foto’s daarbij en vooral de fantastische beschrijvingen. Een lul-
lige drie meter in de buitenlucht is een ‘buitengewoon ruime 
gaard’ en een hekje voor een raam wordt een ‘romantisch 
Frans balkonnetje’. En de ‘ruim zeven vierkante meter’ ziet er 
op de foto ook werkelijk waar ruim uit!

Maar hoe gaat het nou verder wanneer je een kamer hebt ge-
zien die enigszins te doen is qua prijs en ruimte? Nadat je drie 
keer de makelaar hebt gebeld, mag je eindelijk de woning ko-
men bekijken. Je hebt nu de eer de makelaar in levenden lijve 
te ontmoeten. De makelaar, jongens en meisjes, is een man-
netje van gemiddelde lengte, een te groot (goedkoop uitziend) 
pak, een bos sleutels en een net iets te arrogante blik. Met een 
sneltreinvaart laat hij je alle hoeken van het huis zien, om na 
een half uur te verklaren dat je precies 24 uur hebt om het 
huurcontract te tekenen. Aju. 

Ik moet toegeven: af en toe is een makelaar als tussenpersoon 
wel fijn. Zoals die keer toen een aardig vrouwtje ons beloofde 
dat het geen probleem was als we maandagavond nog één keer 
kwamen kijken en dan pas het huurcontract zouden tekenen. 
Toch fijn dat we dit weekend 
nog even konden overleggen 
met onze families over de gro-
te geldbedragen die we voor 
dat appartementje gingen 
betalen. Het is dan natuurlijk 
jammer dat we bij aankomst 
met onze ouders drie andere 
meiden aantroffen in het ap-
partement. Wat ze aan het 
doen waren? Het huurcon-
tract tekenen. “Jullie waren te 
laat!” 

Oh, m’n mobiel gaat. Een be-
richtje van een van de twee 
vriendinnen. Weer een prach-
tig appartement voor ons 
drietjes gevonden. Ze stuurt 
meteen wat foto’s door met 
de vraag of ik woensdagavond 
mee wil naar de kijkavond. 
Moet ze dat nog vragen?

Huizenheisa
door Judith van Tuijl

DAT HET ALS TCS’ER ONMOGELIJK IS je ouders 
uit te leggen wat de opleiding precies inhoudt en 
welke arbeidsperspectieven je als afgestudeerde 

bachelorstudent hebt, zal niet alleen voor mij een last zijn. 
Mijn ouders wijsmaken dat ik een waardevolle ervaring 
zou overhouden aan het bekleden van een bestuursfunctie 
was ook een hele taak. Maar pap en mam overtuigen van 
het feit dat kunst van toegevoegde waarde kan zijn in onze 
maatschappij? Dat gaat er echt nooit in.

Dat dacht ik, totdat mijn vader onlangs, tijdens het NOS 
Jaaroverzicht op televisie, liet weten dat hij toch echt wel 
eens de binnenkant van het Rijksmuseum gezien wilde 
hebben. Mijn mond viel open van verbazing, aangezien 
mijn vader zich normaal gesproken liever buigt over een 
kapotte verwarmingsketel (en dat is superhandig) dan over 
een Vermeer of een Rembrandt.

Als kind kwam ik nauwelijks in aanraking met kunst. In 
mijn geboortedorp Reusel sprak men bij de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis meteen vol minachting over het bij-
na postmoderne ontwerp daarvan, met een uitbouw in de 
vorm van een houten ark, enorme glas-in-loodramen en 
een geautomatiseerd klokkenspel op het dak. Toen midden 
op een rotonde een grote blauwe bol met daarop een haas 
met mensenarmen en -benen werd geplaatst, was de beer 
los. 

Nu kan ik zelf over het algemeen ook niet altijd evenveel 
waardering opbrengen voor kunst in de openbare ruimte, 
maar de complete desinteresse in het dorp waar ik vandaan 
kwam, gaf me ook de mogelijkheid niet er het nut en de 
schoonheid van in te zien. Op de basisschool beperkte het 
bezoek aan musea zich tot die over (Nederlandse) geschie-
denis en als ik geen muziek in mijn vakkenpakket had op-
genomen op de middelbare school, had ik nu waarschijn-
lijk nog steeds niet veel interesse in kunst en cultuur. 

Waar mijn vaders enthousiasme plots vandaan komt, is mij 
dan ook een raadsel. Het lijkt mij echter ook de uitgelezen 
mogelijkheid om hem warm te maken voor een interesse 
waar hij eerst zo vervreemd van leek te zijn. Weg met de 
cultuur waarin René van der Gijp en Johan Derksen het 
laatste woord hebben (enkel omdat ze zichzelf zo belang-
rijk vinden); nog even en ik kijk en luister met papa naar 
Joost Karhof en Andrea van Pol.

Bestuurscolumn
door Iris van Korven

Eerstejaarscolumn
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Wanneer we over muziek lullen, zijn het vaak mijn vrienden die mij moeten bijpraten over de laatste ontwikke-
lingen en die ene nieuwe subdeephouse ep van dj draai-nog-een-plaat; ze zijn altijd op de hoogte en schuwen 
de experimentele muziek zeker niet. Maar wanneer ik rondvraag of er iemand mee wil naar het North Sea Jazz 

Festival om de nieuwste pareltjes van het jazzcircuit te bewonderen, heerst er plots een vreemde terughoudendheid. En zij 
zijn niet de enigen; het schrikbeeld van oudere mannen in strakke pakken die een onnavolgbare brei van geluid produceren 
en altijd datzelfde ritme spelen, heerst nog bij velen. Helaas is dat beeld nogal achterhaald. Jazz is al lang niet meer het bezit 
van enkel zwarte muzikanten in de buitenwijken van Amerikaanse metropolen. Sterker nog, ons eigen fijne Europa zou een 
eigen soort jazz hebben. En wat voor een!

Een mix van de overgewaaide Amerikaanse traditionele ‘hardcore’ jazz en de mooie melodieën van Europese componisten, 
dat wat we nu klassieke muziek noemen, vormt de basis. Gooi daar nog drie kilo talent bij en Franz von Chossy is dé ver-
tegenwoordiger van Europese jazz. Twee jaar geleden zag ik deze jonge pianist samen met een Nederlandse drummer en 
bassist een ruimte die normaal als vergaderzaal fungeerde even veranderen in een nachtelijk bos. Hij presenteerde toen zijn 
album Pendulum met daarop elf nummers geïnspireerd op schilderijen die zijn moeder maakte.

Doordat de stukken slechts deels op papier staan uitgeschreven is ieder concert uniek. Magische momenten gebeuren één 
keer en daarna nooit meer op dezelfde manier. Gelukkig is daar de cd die qua sensatie haast het niveau van een live optreden 
haalt. En omdat instrumentale muziek zowat het meest abstracte medium op aarde is, maar ons juist daardoor zo kan raken 
als niets anders, zal ik de sfeer van het album ook lekker abstract samenvatten. Pendulum kenmerkt zich namelijk door een 
organisch, esthetisch en zeer dynamisch geluid met af en toe een vervreemdend randje. Het is Claude Debussy en Brad 
Mehldau in één en daarmee erg bijzonder. Hier stop ik. Het luisteren is aan u!

Franz von Chossy en de Europese jazz
door Mathijs de Groot

Het is weinig mensen gegund: een nummer schrijven genaamd Higgs Boson 
Blues, met tekstuele verwijzingen naar Genève, Amazon, Robert Johnson 
en Miley Cyrus/Hannah Montana, en het dan ook nog eens zo goed en 

overtuigend te laten klinken. Dit is dan ook een schitterende opener voor Live from 
KCRW, als vervolg op het eerder dit jaar uitgekomen Push the Sky Away, een cd 
die volgens vele ‘kenners’ bij de beste albums van het jaar hoort. Hierop volgde een 
triomftocht die Nick Cave en zijn Bad Seeds langs onder andere Glastonbury, Low-
lands en de Heineken Music Hall bracht. Dit bleek genoeg aanleiding te zijn om pas 
hun tweede livealbum ooit uit te brengen.
 
Het is interessant om te horen hoe Cave en cohorten hun oudere nummers weten 
aan te passen aan de stijl van Push the Sky Away, dat geroemd werd om zijn kaal-
heid en atmosfeer, en hiermee in contrast staat met hun andere werken. Knap is 
bijvoorbeeld hoe The Mercy Seat wordt omgetoverd van een intens en ruig naar een 
stil, bloedmooi nummer, waarbij Nick Cave kan laten horen dat er in hem ook een 
echte zanger schuilt. Alleen bij afsluiter Jack the Ripper worden de volumeknoppen 
wat omhoog gedraaid en mogen de muzikanten hun ruige kant laten horen. De na-
druk ligt echter op hun meest recente album, en het is lovenswaardig hoe het ze lukt 
om hun studiogeluid te vertalen naar een liveoptreden. Bij geen enkel nummer gaat 
de subtiliteit van het album verloren en soms klinkt het live zelfs beter, vooral als 
de muzikanten een klein beetje afwijken van de studioversie, zoals bij de bijna drie 
minuten durende gitaarsolo aan het einde van Mermaids. 

Met Live from KCRW leveren Nick Cave & the Bad Seeds hun tweede album van dit 
jaar af, en het is een prestatie van formaat dat beide albums van zo’n hoge kwaliteit 
zijn. Hiermee laten de heren zien hoe je na twintig jaar alsnog relevant kunt blijven 
als muzikant. Ook dat is maar weinig mensen gegund. 

Live from KCRW – Nick Cave & the 
Bad Seeds

door Thomas van ’t Groenewout
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Het Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst. De cursus Postco-
lonial Configurations stelde een bezoek verplicht voor een paper en 
dus stond het museum in de week voor de deadline ineens vol met 

studenten. Velen hadden weleens van het museum gehoord, maar waren er 
slechts regelmatig nietsvermoedend langsgefietst. 

Eenmaal binnen wordt de bezoeker geconfronteerd met een prachtig beschil-
derde auto vol stippen en sterren in de kleuren van de Australische vlag. Een 
kunstwerk dat je meteen confronteert met het thema van de BOMB-exhibition, 
die helaas maar tot 5 januari te zien was. Deze tentoonstelling stond volledig 
in het thema van de weerstand van de Aboriginals tegen de blanke overheer-
sing, met als absoluut dieptepunt het plaatsen van half-Aboriginal kinderen in 
blanke pleeggezinnen, de zogenoemde stolen generation. Het is jammer dat 
het slechts een tijdelijke expositie was; de video’s, muurschilderingen en kunst-
werken op de grond drukken je met de neus op de werkelijkheid: Australië was 
van de Aboriginals en het is van hen afgepakt. Ze willen het terug, en wel nu. 

De rest van het museum bevat, zoals de naam van het museum al doet vermoe-
den, hedendaagse Aboriginalkunst. Deze stroming ontstond in de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw. Oorspronkelijk werd de kunst gemaakt op verganke-
lijke materialen zoals dierenhuiden, hout of zelfs het eigen lichaam. Sinds de 
Aboriginals de kunst op canvas maken, kunnen ook wij ervan genieten. Waar-
van dan precies? Heel veel stippen, cirkels en lijnen die een verhaal vertellen 
dat alleen de Aboriginals kunnen lezen. Voor de Europese bezoeker zegt de 
kunst dus niet zoveel, maar dat is niet erg. De oneindige hoeveelheid stippen 
maakt prachtige patronen die allemaal met elkaar verweven lijken te zijn. Dit 
zorgt er helaas wel voor dat elk kunstwerk op het vorige lijkt, waardoor je na 
vijf stukken wel uitgekeken bent. 

Het was de BOMB-exhibitie die de show stal tijdens die decemberweek waarin 
de hele lobby vol stond met studenten. Wie weet wat de opvolger brengt, vast 
een bezoekje waard!

Het AAMU
door Charlot Verlouw

Italië, 2012. Jep Gambardella (Toni Servillo) is journalist 
en schrijver. Na een succesvolle roman die hij jaren ge-
leden schreef, is hij een vaste gast op ieder feestje in de 

sociale en literaire kringen, mits gegeven door succesvolle en 
vooral prachtige mensen, in Rome. Het tij keert echter als hij 
op zijn 65ste verjaardag wordt geconfronteerd met zijn ver-
leden. Onverwachts begint hij zijn eigen levensstijl te veroor-
delen en probeert hij verder te kijken dan de spectaculaire 
feesten en unieke schoonheid van Rome.

Geregisseerd door Paolo Sorrentino, mag La Grande Bellezza 
zich een van de toppers van 2013 noemen. Een overweldi-
gende schoonheid treft je meteen bij het zien van het eerste 
shot van de film. Niet alleen Rome zelf wordt gepresenteerd 
op de best mogelijke manier, ook de mensen die er wonen 
zijn prachtig, inclusief al hun tekortkomingen. Het verloop 
van het verhaal is af en toe wat verwarrend, maar dit wordt 
ruimschoots gecompenseerd door de passende muziek en 
het voortreffende camerawerk. Jep is al snel een van je groot-
ste idolen. Als je van schoonheid houdt (en wie doet dat nu 
niet?), is deze film een absolute aanrader. 

La Grande Bellezza
door Julia Muller

recensies

Misschien ken je ze, misschien niet. Of mis-
schien denk je ze niet te kennen, maar ken 
je hun nummers wel, zoals Can’t take my eyes 

off you of het tegenwoordig meer bekende Beggin’. Het 
zijn liedjes van Franki Valli and the Four Seasons, beter 
bekend als de Jersey Boys. De musical die op hun ver-
haal is gebaseerd is nu te zien in het Beatrix Theater in 
Utrecht. 

Het stuk is ingedeeld in de vier ‘seizoenen’ van de band-
naam: vier hoofdstukken over de opkomst, het verloop 
en de ondergang van de band, elk verteld door een an-
der lid. Het concept is prima, evenals de invulling: het 
spel is sterk, de muziek is aanstekelijk en de stemmen 
zijn ontzettend goed. Met name Tim Driesen als Frank 
Valli maakt erg veel indruk. Het decor is vrij simpel, af 
en toe zelfs iets te simpel, maar de vlotte decorwisse-
lingen die hierdoor mogelijk zijn, houden wel de vaart 
in het stuk.  Al met al een ontzettend vermakelijke en 
vooral heerlijke feelgoodmusical! 

JERSEY BOYS
door Loeka Fischer
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GUERNICA IS EEN SCHILDERIJ VAN PICASSO uit 
1937, genoemd naar de plaats Guernica in het Spaan-
se Baskenland. Pablo Picasso besloot een schilderij te 

maken over het gruwelijke bombardement in Guernica. Dit 
stadje werd met de grond gelijkgemaakt door de Duitse Luft-
waffe tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Picasso verzette zich 
met dit schilderij tegen deze daden, want soms wil een mens 
verzet tonen. Dit is het symbool geworden voor gruwelijkhe-
den en oorlogen tegen gewone burgers. Deze ellendige chaos 
spreekt zeker aan, maar als je de plank mis wilt slaan kan je er 
nog véél meer in zien. 

Links zien we namelijk een vrouwelijke carnivoor met een in de 
war geschudde hormoonspiegel. Ik meen ook een decolleté te 
zien, maar misschien verbeeld ik me dat. Boven de mond van 
de carnivoor hangt een beest met een heel dun, lang nekje. Mis-
schien was het wel een giraf die liever een stier wilde zijn. Dat 
moet je zo’n dier gewoon gunnen. In ieder geval, de girafstier 
kijkt onnozel en ongelukkig uit zijn ogen, want je hebt niet elke 
dag een bek vol tanden onder je kin hangen. 

Een beetje linksonder zien we een kaal hoofd en een arm die 
zich wanhopig uitstrekt naar het uiteinde van het doek. Dat 
snap ik wel. Als je in dit schilderij zit, wil je er het liefst uit. De 
schedel doet me denken aan het veenmeisje, een plaatje dat de 
meeste mensen wel hebben gezien in hun geschiedenisboek toen 
ze twaalf waren. Het veenmeisje dat schreeuwt met haar mond 
open terwijl ze in het veen ligt te verpieteren maar toch gecon-
serveerd blijft. Mooi hoor.

Niet alles is donker, want boven schijnt altijd die zon weer. Leuk 
detail: in de zon zit een gloeilampje en hiermee bewijst Picasso 
dat hij daadwerkelijk een godenzoon is. Hij ontrafelt namelijk 
een groot geheim: God zei pas dat het licht was toen Hij de mens 
Thomas Edison had gemaakt. 

Schoeman kijkt kunst: Guernica
door Anneroos Schoeman

Maar waar het Goede is, kan het Kwaad nooit ver weg zijn. 
Rechts naast de zon zien we een kaarsje met een arm vanuit een 
donker hokje. Als dat de duivelse en duistere heerser Lucifer niet 
is! Ongeveer in het midden zien we een hoofd dat vol ontzag 
naar de zon en de kaars kijkt. Zo zijn we allemaal. We kijken 
vol verwondering naar boven totdat we een nekhernia krijgen en 
dan worden we allemaal atheïst. 

Laten we zachtjes huilen om hoe dicht het leven en de dood bij 
elkaar liggen. Onderin het midden ligt namelijk een arm met 
in een hand een gebroken zwaard. Het machteloze verdorvene. 
Daar iets boven groeit een lieflijk bloempje. Het doet me denken 
aan hoe ik vroeger lieveheersbeestjes verzamelde in een herme-
tisch afgesloten pot. Als ze dood waren, dacht ik ze tot leven te 
kunnen wekken op zo’n achterlijk vruchtbare zonnebloem. Het 
hielp nooit.

Rechtsboven wordt het lastig. Het kan een hysterische Glee-kij-
ker zijn, of het is een vrouw die gisteren haar haren heeft op-
geschoren zodat ze nu fris en fruitig met het vrouwenkoor op 
de markt kan dansen en zingen. Een derde optie is een man in 
haaienpak op carnaval die in al zijn dronkenschap zijn vrienden 
heeft verloren in de massa. 

Het meest aandoenlijke vind ik het tafereeltje rechtsonder. Ik kan 
alleen maar denken aan een stevige rokersvrouw in de zestig die 
tegen haar man zegt: ‘Ties, wil je even mijn been kriebelen? Dat 
vind ik altijd zo lekker.’ Vervolgens zegt Ties: ‘Vooruit, maar fijn 
vind ik het niet. Het lijkt wel een beenham met jicht.’
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HOEWEL DE OFFICIELE OPENING pas op 21 juni is en de bars nog niet eens geïnstalleerd zijn, mochten 
omwonenden, medewerkers en tweeduizend nieuwsgierige bezoekers afgelopen maand alvast een kijkje 
nemen in het nieuwe TivoliVredenburg. Iedereen lijkt de aanvankelijke kritiek over de enorme kosten en 

omvang van het project bij de drempel meteen te zijn vergeten.

Indrukwekkend is het gebouw, dat net als het oude Muziekcentrum Vredenburg is ontworpen door Herman Hertzberger, 
dan ook zeker te noemen. Een bijna eindeloze serie roltrappen neemt de bezoekers mee naar een steeds wijdser uitzicht 
over de Utrechtse binnenstad om uiteindelijk op het centrale foyerplein in het midden van het gebouw uit te komen. 
Vanaf daar zijn de vier nieuwe zalen te bereiken. De vijfde zaal bevindt zich beneden en is een oude bekende: het is de 
originele, maar licht opgefriste zaal van 
het oorspronkelijk Muziekcentrum, waar 
ooit nog de Rolling Stones in hebben op-
getreden.

TivoliVredenburg heeft vijf verschillende 
zalen, ieder speciaal voor een bepaald mu-
ziekgenre ontworpen. Zo is de Ronda, de 
grootste zaal met plek voor tweeduizend 
bezoekers, een zaal die uitstekend geschikt 
is voor pop- en rockbands en past kamer-
muziek het beste in de Hertzzaal. Toch 
benadrukken de medewerkers die overal 
enthousiast vertellen over ‘hun’ nieuwe 
onderkomen dat aan die genres echt niet 
zo krampachtig vastgehouden zal worden. 
Een dansfeestje in de jazz-zaal zal dan ook 
niet uniek zijn en het hele gebouw is ook 
een prima festivallocatie. 

Zijn er dan helemaal geen kanttekeningen? 
Jawel: de kosten – 140 miljoen euro – vie-
len veel hoger uit dan verwacht en ook de 
bouw had al veel eerder afgerond moeten 
zijn. Verder is het nog even afwachten of 
er straks ook echt bier door bijna twee kilometer aan leidingen naar de nog te plaatsen taps stroomt. Het biersysteem met 
twee grote tanks is namelijk uniek en nog nooit eerder getest. Last but not least: de commerciële verhuur laat nog even op 
zich wachten, omdat de aannemer twee nooduitgangen te weinig zou hebben gebouwd. Oeps.

Omdat het hele interieur in de komende maanden pas geplaatst wordt, oogt het geheel nog wat kaal, sfeerloos en klinisch 
in vergelijking met het sfeervolle Tivoli Oudegracht. Dat komt vast goed als vanaf de zomer tot diep in de clubnachten 
mensen rondzwerven door de in de volksmond al tot ‘Pillendoos’ omgedoopte TivoliVredenburg.

Tivoli Oudegracht en Vredenburg Leidsche Rijn blijven nog tot de zomer open en verhuizen dan definitief naar het Vre-
denburgplein. Vanaf maart worden er al proefconcerten georganiseerd in TivoliVredenburg en op 21 juni opent het mu-
ziekgebouw echt zijn deuren. De Helling blijft gewoon bestaan en is sinds de jaarwisseling een onafhankelijk poppodium 
geworden.

Reportage
Indrukwekkende 
                     Pillendoos 
                                                                                                                           door Harm van der Linden
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In 1915 en 1916 vonden er afschuwelijke 
gebeurtenissen plaats in het Ottomaanse 
Rijk. Honderdduizenden Armeniërs wer-
den bruut vermoord door de Turken. 
Waarom? Een aantal redenen, maar deze 
zijn niet goed te praten. In ieder geval was 
het Armeense volk een etnisch-religieuze 
‘afwijking’. De Armeniërs pasten niet in 
het turkificatiebeleid van de Jong Turken 
en daarom moesten ze voor eens en voor 
altijd weg. Zij werden gedeporteerd naar 
de Syrische woestijn, via de Eufraat. Het 
werd een dodenmars met voor weinigen 
het eindstation Der el-Zor. 

De hete zon van juni liet de Armeense 
vrouwen en kinderen langzaam lopen op 
de wegen van Anatolia en Armenia, al de-
den ze hun uiterste best om het snel te laten 
lijken. Het was 1915. Ze gingen naar het 
zuiden. Een verschrikkelijk vooruitzicht, 
maar toch verlangden ze hiernaar. Einde-
lijk rust, want zowel geest als lichaam had 
dingen gezien en gevoeld die onverdraag-
lijk waren. Driekwart van de gedeporteer-
den was inmiddels al gestorven door uit-
putting of moord. Toen ze gisteren op een 
afgelegen plek van de hoofdweg liepen, 
hadden soldateneenheden weer veel Ar-
meniërs afgeslacht. Onder de boom lagen 
weesbaby’s. De Turken speelden een spel-
letje. Wie kon met één kogel het hoofdje 
van een baby het beste raken? Ze lachten. 
Jonge Armeense meisjes smeerden mod-
der op hun gezicht zodat de soldaten hen 
niet zouden verkrachten. Deze periodieke 
aanvallen zetten door tot ze de Syrische 
grens bereikten.

Hoe dichter bij de woestijn, hoe groter 
het contrast tussen de hitte van de dag 
en de kou van de nacht was. Dit eiste zijn 
tol voor tienduizenden Armeniërs. Som-
mige vrouwen konden het niet meer aan 
en sprongen zelf in de Eufraat, maar vaak 
hoefden ze dit niet zelf te doen. Bij het 
stadje Kemah droegen de veldwachters 
namelijk de gedeporteerden op om zich 
uit te kleden. Daarna schoven ze hen naar 
voren op een klif om hen vervolgens met 
een fatale duw in de rivier de gooien.  De 
Eufraat kleurde rood, maar de Turken wa-
ren kleurenblind.  

De eindbestemming Der el-Zor werd een 
verschrikking. De Jong-Turkse macht-
hebbers wisten dat de overlevingskansen 
in de woestenij van de regio Der el-Zor 
vrijwel nihil waren. Het aantal Armeni-
ers uit bijvoorbeeld de stad Erzurum dat 
daadwerkelijk Der el-Zor bereikte, lag 
waarschijnlijk onder de tweehonderd. Een 
vernietigingspercentage van 99,3 procent. 
Hier werden de buiken van zwangere 
vrouwen open gesneden en de foetussen 
tegen de rotsen aan gesmeten. De gruwe-
lijkheid leek wel verzonnen te zijn door 
een gefrustreerde romanschrijver, maar 
dit was de realiteit.

Hele Armeense gemeenschappen en ste-
den werden in een mum van tijd van de 
kaart geveegd. Ze bestonden niet meer. 
Bijna geen familie is intact gebleven. 

Soms was er een enkele overlevende, vaak 
een kind. Deze Armeense kinderen wer-
den stiekem in de gezinnen van Koerden 
of Turken opgenomen en moesten doen 
alsof ze Koerdisch of Turks waren. Een 
vrouw vertelde later dat ze als kindregel-
matig haar echte naam, achternaam en 
woonplaats in het stof schreef, zodat ze 
haar wortels nimmer zou vergeten. Ook 
het Armeense alfabet en de Armeense ge-
beden schreef ze op. 

Dan dacht ze ook aan haar opa, die vlak 
voor zijn deportatie aan de Turken vroeg 
of hij mocht bidden. Hij bukte zijn hoofd 
en knielde neer, en middenin zijn gebed 
werd zijn hoofd afgehakt. 

Het aantal doden wordt geschat op mini-
maal een miljoen. Door de afschuwelijke 
gebeurtenissen van de twee wereldoor-
logen is de Armeense genocide onder-
gesneeuwd geraakt, en de getuigen zijn 
inmiddels overleden. Laten we dit geen 
redenen noemen om deze genocide te 
vergeten. 

IEDEREEN HEEFT WEL van de Armeense genocide gehoord, maar wat er precies gebeurd is, 
dat weten maar weinigen. In het kader van ‘moderne geschiedenis’ drukt Anneroos Schoeman 
ons met de neus op de feiten. 

En de Eufraat kleurde rood
Getuigenissen van de Armeense genocide

door Anneroos Schoeman

Dit essay is voornamelijk gebaseerd op verschillende getuigenverslagen. Geïnteresseerd 
in deze verslagen, of wil je precies weten wat de oorzaken van de Armeense genocide 
zijn en hoe het is verlopen?

Twee getuigenverslagen: 
http://www.chgs.umn.edu/histories/armenian/cartoons/Khanum_Palootzian.pdf
http://www.chgs.umn.edu/histories/armenian/cartoons/Mesrob_Kloian.pdf 

Een andere tip is het boek van meesterverteller Edgar Hilsenrath – Het sprookje van de 
laatste gedachte. Een prachtige roman over de lijdensweg van de Armenen. Ook met 
een noodzakelijk stukje humor. 
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ERVARING OPDOEN IN HET BUITENLAND is geweldig. Om je 
buitenlandse 15 ECTS te halen, kun je de partneruniversiteit in 
Malta overwegen. De universiteit van Malta staat niet echt bekend 

om haar fantastische kwaliteit, maar heeft wel een verrassende culturele 
mix te bieden. Het maakt de universiteit weinig uit wat je er uitvoert, 
dus als TCS’er kan je lekker rommelen. Dat klinkt niet erg ambitieus, 
maar de mogelijkheden zijn juist tof. 

Rinske in Malta
door Rinske van Herwaarden

Wanneer ik mensen vertelde dat ik naar Malta ging om te studeren, kreeg 
ik veel gefronste wenkbrauwen. Ja, Malta heeft een universiteit. Ja, het hoort 
bij Europa (denk: Erasmusbeurs, euro). En ja, mensen spreken er Engels. 
Malta is klein, maar is beïnvloed door vele beschavingen en perfect voor 
breed geïnteresseerde cultuurjunkies (TCS’ers dus). Beter Engels gaan spre-
ken was mijn voornaamste doel, wat ook meespeelde in deze keus. Oh, en 
het weer is ook best vol te houden. 

Met de hoofdrichtingen Moderne kunst, cultuur en geschiedenis en Religie 
en cultuur ben ik naar Malta gegaan om daar vakken in onder andere ar-
cheologie en kunstgeschiedenis te volgen. Het niveau is niet per se lager, het 
onderwijs is anders. De universiteit zelf is af en toe net een droom. Je kan 
de zee zien vanuit de kantine. De universiteit biedt ook voor een schijntje 
buitenschoolse cursussen aan, zeker een aanrader. 

Aan veel dingen in het buitenland raak je gewend, maar sommige zaken 
blijven een doorn in het oog. Papierwerk dat tergend langzaam vordert, 
bussen die alleen opdagen als de chauffeur daar zin in heeft en dat soort 
geintjes. Naast de lastige accenten zijn ook de onverschillige houdingen van 
Maltezers soms storend. In het hele land is de organisatie verre van goed, 
zo ook in de University Residence. Door voorgaande studenten werd me 
aangeraden om in deze residentie te vertoeven. Het is zeker nuttig om als 
voorbereiding e-mailadressen van dergelijke mensen te bemachtigen en de 
reisverhalen van het International Office door te kijken. Eerlijk gezegd ging 
ik zeer onvoorbereid dit avontuur tegemoet, maar dat heeft ook wel weer 
zijn charmes. 

Het leven met internationale studenten ga ik erg missen. Ik ben keihard 
gevallen voor de spontane openheid en constante warmte die hier heersen. 
Je voelt je altijd thuis en hoeft nooit alleen te zijn als je dat niet wilt. Ik blijf 
maar nieuwe dingen proberen en interessante mensen ontmoeten. Eventu-
ele verhalen die je hebt gehoord over allerlei Erasmustaferelen in Europa 
zijn waarschijnlijk waar.

Uitgaan in Malta is goedkoop, veelzijdig, heftig en jasloos. Men is er trots 
op om een van de beste partyplaces van Europa te zijn. En daarnaast zijn 
er zoveel leuke andere dingen te ondernemen. Uiteraard is het ook gaaf om 
op eigen houtje het land te verkennen. Malta heeft niet alleen lange zomers 
en een mooie natuur, het is ook een veilig land. En vergeet de magische 
eilanden Gozo en Comino niet. 

Heb je ooit iemand horen zeggen dat hij of zij spijt had van zijn verblijf 
in het buitenland? Naast veel lol hebben ga je ook veel leren. Je hoeft niet 
supersterk in je schoenen te staan, het is belangrijk dat je openstaat voor 
nieuwe ervaringen. Naar het buitenland gaan is een geweldige ervaring. En 
Malta is een ongewone keus, maar dit gekke inieminilandje heeft sowieso 
mijn hartje gestolen.

Studeren in het buitenland
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De ‘90s 
en de mannelijke 

crisis

Een nieuwe ‘ik’
Wat te doen als je langzaam maar zeker begint in te 
zien dat je leven geen hoger doel dient, dat je baantje 
verschrikkelijk is en dat de wereld niet is zoals hij zou 
moeten zijn? Je zou, zoals Travis Bickle in Taxi Driver, 
kunnen besluiten om meerdere mensen dood te schie-
ten om zo een kinderprostituee te redden, of je zou, zoals 
Thomas Anderson, ‘Jack’ en Craig Schwartz (Being John 
Malkovich), een nieuwe identiteit voor jezelf kunnen cre-
eren. Opeens ben je Neo, the One, en word je beschouwd 
als de Messias die de ‘echte’ wereld komt bevrijden van de 
‘nepwereld’, waarin iedereen blijkt te slapen en geregeerd 
wordt door machi-
nes. Of je neemt let-
terlijk het lichaam 
van John Malkovich 
over om een succes-
vol leven te kunnen 
leiden en zo je eigen 
dromen waar te ma-
ken. Of je wordt Ty-
ler Durden en komt 
op de proppen met 
een levensbeschou-
wing waarin de mensheid teruggaat naar zijn oorspron-
kelijke leven als jagers en verzamelaars. Waarom zou je, 
als man, de hele dag in een kantoor naar een schermpje 
moeten staren? Hoe is dit verbonden aan wat vroeger 
onze oerinstincten waren? “Why do guys like you and 
me know what a duvet is? Is this essential to our survival, 
in the hunter-gatherer sense of the word? No. What are 
we then?” Consumenten. 

Dit artikel bevat spoilers (en een heleboel citaten uit 
Fight Club en andere films).

“You’re not your job. You’re not how much money you 
have in the bank. You’re not the car you drive. You’re 
not the contents of your wallet. You’re not your fucking 
khakis.” Alhoewel deze woorden gesproken worden door 
Tyler Durden in Fight Club (een film die zo cult is dat 
het weer mainstream wordt…of zoiets), hadden ze net zo 
goed door Lester Burnham in American Beauty kunnen 
zijn gezegd, aangezien ze beiden typische representaties 
zijn van de crisis die heerste rond de eeuwwisseling, na-
melijk een mannelijke crisis. 

Voordat we dieper op deze crisis ingaan, moet eerst de 
historische context bekeken worden, te beginnen in 1989, 
bij de val van de Berlijnse Muur en de Sovjet-Unie. Dit 
was redelijk duidelijk het einde van de gloriedagen van 
het communisme en het begin van de (nieuwe) glorie-
dagen van het kapitalisme: na economische instabiliteit 
in de jaren tachtig en een korte recessie aan het begin 
van de jaren negentig begon de economie explosief te 
groeien, en hierop volgde een periode van economische 
welvaart die zou voortduren totdat alles in 2007 massaal 
instortte. Een andere gebeurtenis, of juist gebrek aan ge-
beurtenis, was de periode 1992-1998. Na het einde van de 
Koude Oorlog en het (relatief korte) conflict genaamd de 
Golfoorlog kon Amerika zich een tijdje gedeisd houden. 
Het lijkt allemaal zo mooi, maar helaas kan een gebrek 
aan problemen ook een probleem vormen. Zoals (we-
derom) Tyler Durden het zo eloquent weet te brengen: 
“Advertising has us chasing cars and clothes, working 
jobs we hate so we can buy shit we don’t need. We’re the 
middle children of history, man. No purpose or place. 
We have no Great War. No Great Depression. Our Great 
War’s a spiritual war... our Great Depression is our lives.” 
Dus waar zitten dan eigenlijk de problemen in deze pro-
bleemloosheid?

door Thomas van ’t Groenewout
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Consumptiemaatschappij
“This isn’t life, it’s just stuff. And it’s become more important to you than 
living.” Het probleem van leven in de decadentie van de jaren negentig is 
dat de ‘mannelijkheid’ plaatsmaakt voor materialisme. Het maakt niet uit dat 
iemand anders je in elkaar heeft geslagen, of dat jij iemand anders in elkaar 
kunt slaan. Zolang je maar het perfecte meubilair hebt, een goedgevulde kle-
renkast of zelfs maar een businesscard met het meest subtiele materiaal. Tot-
dat de hoofdpersonages doorhebben dat er iets mis is met deze levenswijze. 
Dan blaast de ene zijn eigen appartement op of morst de andere maar lekker 
wijn over zijn dure bank. Mannelijkheid kenmerkt zich niet door materieel 
bezit, maar door lichamelijkheid: heb je weleens met iemand gevochten, hoe-
veel klappen kun je hebben? Dat deze fysieke neigingen ook een homo-ero-
tisch tintje hebben is een ander verhaal (misschien kan Pim van den Berg hier 
een analyse over schrijven). 

Identiteitsloosheid
Aan de andere kant van het antimaterialisme staat de omarming ervan, ge-
personifieerd door psychopaat Patrick Bateman in American Psycho. In zijn 
wereld draait alles om materieel bezit en oppervlakkigheid: welke stereo heb 
je, hoe duur was je pak, welk merk horloge draag je? Zijn eigendommen, en 
het feit dat hij een lichaam heeft waar een Spartaanse soldaat jaloers op zou 
worden, gelden als vervanging of juist als verdrukking van zijn persoonlijk-
heid, die zich enkel laat kenmerken door een afschuw voor de wereld waarin 
hij leeft en door zijn pure krankzinnigheid. Patrick Bateman is hiermee de 
ultieme tegenhanger van de andere hoofdpersonages: zijn persoonlijkheid 
is juist het ultieme gebrek daaraan. “There is an idea of a Patrick Bateman; 
some kind of abstraction. But there is no real me: only an entity, something 
illusory.” Deze leegte is zijn manier van opgaan in de wereld die hem omringt, 
gevuld met mannen die net zo leeg zijn als hij en die hun vrienden niet uit 
elkaar kunnen houden. Patrick Bateman is dé personificatie van wat er mis is 
met de jaren negentig.

Al deze thema’s, denkbeelden en problemen speelden natuurlijk niet alleen 
binnen de filmwereld. Ten eerste blijkt dit uit het feit dat zowel Fight Club 
als American Psycho verfilmingen zijn van boeken, ten tweede hoeft alleen 
maar naar de opkomst van de grungemuziek gekeken te worden als duidelijk 
voorbeeld van het verzet tegen de toen heersende consumptiemaatschappij. 
Het is wel betwijfelbaar in hoeverre de ideologieën werkelijk hun tijdsgeest 
hebben overleefd. Zo kleeft er iets ironisch aan de verkiezing van Tyler Dur-
den tot coolste personage aller tijden door Empire. Of aan het feit dat ik de 
film speciaal in HD heb gedownload. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik nog 
nooit gevochten heb, maar in dat opzicht is het misschien maar beter om niet 
geheel mannelijk te zijn.  
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DAT BERLIJN een stad vol geschiedenis is, staat vast. Maar dat het ook een van de meest vooruit-
strevende steden op aarde is, moest ik, samen met vriendin S., zelf gaan ondervinden. Zo kwam 
het dat wij ons de dag na kerst in een grote gele bus vol bejaarden bevonden op weg naar de 

Duitse hoofdstad. Eenmaal aangekomen in Berlijn, ging de zon inmiddels al bijna onder en bleek het nog 
best lastig onze weg te vinden in het grote, en waarschijnlijk zeer efficiënte, bus-, tram- en metronetwerk 
van de stad.  Uiteindelijk wisten we een route naar ons gehuurde appartementje in Prenzlauer Berg uit te 
stippelen en kon het avontuur beginnen. 

De dagen erna kwamen we erachter dat het openbaar vervoer inderdaad efficiënt was en ons werkelijk op 
maximaal honderd meter afstand van elke bestemming die we wilden, kon afleveren. Zoals het echte stu-

denten betaamt, waren we vooral naar Berlijn gekomen voor het schijnbaar fantastische ‘underground’ 
nachtleven. De Lonely Planet Guide vertelde ons: ‘the sun may not be shining, the weather may not 
be sweet, but if you just want to move those dancing feet, Berlin is all you need’. Vrijdagavond be-

gaven we ons richting Kreuzberg, een vrij jonge wijk, eerder in tweeën gesplitst door de beruchte 
muur. In deze edgy hippiebuurt, waar creativiteit ten volste tot uiting komt, kwamen we na wat 

spoorzoeken terecht in Trésor. Een passende naam, want deze voormalige fabriek is nu een 
techno-walhalla. Spookachtige gangen vol inhammen met tralies leiden tot intieme zalen 
waar mensen, en wij dus ook, tot in de vroege of zelfs late ochtenduren staan te dansen. 

Zaterdag was het tijd om de economie van Berlijn eens op te schroeven. Er zijn 
echter vele plekken in Berlijn waar men geld kan spenderen, dus helaas duurde 
het even voor de eerste euro’s van onze bankrekeningen werden afgeschreven. We 

sloegen onze slag in het gebied rond Alexanderplatz; een groot plein met heel veel 
warenhuizen en winkelcentra en, in deze tijd van het jaar, een ordinaire kerstmarkt. 

Leuker nog is het rond Hackescher Markt, waar lokale ontwerpers winkels hebben met 
artikelen variërend van sieraden tot keramieken potten. Chic, maar een echte aanrader.

De overige twee avonden besloten we de instructies van Lonely Planet eens op te volgen en na-
men we een kijkje in Friedrichshain, voormalig Oost-Berlijn, waar clubs en pubs als wortels uit 

de grond schieten. Ook Berghain, de grootste technoclub van Europa, is hier gevestigd in een oud 
kantoorgebouw. Wegens grote drukte zochten wij ons heil echter ergens anders en zo kwamen we na 

een tip terecht in Kosmonaut, heerlijke house/techno met fijne betaalbare biertjes. Tot slot een must-do: 
Revaler Strasse 99; een groot, schijnbaar verlaten, terrein dat ’s nachts tot leven komt en verschillende clubs 

herbergt. Dit alles aan de oever van de rivier met de metro om de hoek, ideaal!

Naast feesten zijn er natuurlijk ook andere zaken die Berlijn een bezoekje waard maken. Zo is er het Joods 
Museum (vergeet de Holocausttoren niet), de Reichstag (eromheen lopen volstaat) en East Side Gallery, het 
overgebleven stuk van de Berlijnse Muur dat nu een openbaar kunstwerk is. Vooral bij zonsondergang komen 
alle schilderingen en de mooie ligging van de Muur aan het water tot hun recht. Op zondag is het heerlijk 
vertoeven in het Mauerpark waar je onder het genot van een biertje, glühwein of een ander drankje over een 
fijne markt met vintage, sieraden, meubels en andere leuke spulletjes kan slenteren. Op de achtergrond nog 
een overgebleven stukje muur waar graffitiartiesten voor je neus aan het spuiten zijn. Kortom, een stad in volle 
ontwikkeling, waar iedereen deel van kan uitmaken. All there’s left to do is to go!

  Een paar aanraders op een rijtje:
- Dansen: Kosmonaut, Wiesenweg 1-4, metro Ostkreuz
- Shoppen: Mauerpark, iedere zondag, metro Eberswalder Strasse
- Eten: Spreegold, Schönhauser Allee 70, metro Schönhauser Allee
- Zien: Jüdisches Museum, Lindenstrasse 9-14, metro Kochstrasse
- Slapen:  9flats.nl
- Reizen: Eurolines of, vanaf Groningen, Public Express

reportage berl i jn
                                                                                                                        door Julia Muller
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HET IS DONKER EN LAAT. Vooral verschrikkelijk laat. Morgen moet ik eigenlijk om 
negen uur weer in college zitten. Ik werp een blik op de Domtoren in de verte en begin 
te lachen. Half vier! Ik had met mezelf afgesproken op tijd naar huis te gaan en niet te 

veel te drinken, maar beide voornemens gingen ergens rond het zevende biertje verloren. Nu 
loop ik in het holst van de nacht alleen over straat, dronken. Ik was op de fiets naar het feestje 
gegaan, maar na afloop kon ik mijn fietssleutels niet meer terugvinden dus ik moest wel gaan 
lopen. 

Het is koud buiten, de wind lijkt dwars door mijn jas heen te komen. Misschien heeft de combinatie 
van veel drank en weinig slaap hier ook iets mee te maken. Ik probeer me de avond te herinneren, 
maar alles is vrij wazig. Ik weet nog dat mijn huisgenootje met die enorm leuke jongen van UHSK 

naar huis was gegaan. Lullig voor mij, want eigenlijk zou ze met mij naar 
huis fietsen. Op die manier hadden we elkaar kunnen dwingen om min 
of meer op tijd naar huis te gaan, maar dat plan is dus mislukt. Ach, wat 
maakt het ook uit. De docent zal waarschijnlijk toch niet merken of we 
wel of niet aanwezig zijn. 

De avond was heel rustig begonnen, maar nadat iedereen wat biertjes 
achterover had getikt, werd het gezelliger en gezelliger. En daarmee ook 

later en later. Het bier was goedkoop, de mensen waren leuk en de muziek was goed: de ingrediën-
ten voor een mooie avond. Veel details weet ik niet meer, maar de foto’s zullen ongetwijfeld nog wat 
dingen aan het licht brengen waarvan het misschien maar beter is dat ik ze niet meer weet.

Ik realiseer me dat het niet alleen koud is, het begint ook nog eens te regenen. Dat kan er ook nog 
wel bij deze avond. Ik ben ongeveer halverwege, maar mijn jas is niet echt geschikt om regen buiten 
te houden. Het was een fantastisch feest, maar sinds ik vertrokken ben, gaat alles achter elkaar mis. 
Dat zal morgen wel niet veel beter zijn, met een kater. Gelukkig blijken de voordelen van Aliasfeest-
jes altijd weer op te wegen tegen kleine nadeeltjes als een kater en door de regen naar huis moeten 
lopen.

De volgende hoek die ik om loop, is de hoek naar mijn eigen straat. Bijna thuis, 
tegen alle verwachtingen in. Ik grabbel in mijn jaszak naar de sleutels en laat ze 
vervolgens op straat vallen. De enige plas in de wijde omgeving en mijn sleutels 
kiezen deze plek uit om te vallen. Uiteraard. Ik raap ze op en schud ze droog. 
Het blijkt niet mee te vallen om de juiste sleutel op de juiste manier in het slot te 
steken, maar eindelijk ben ik binnen. Ik stommel naar boven en gooi mijn jas in 
een hoek. Ik laat me met een zucht op mijn bed vallen, moe maar tevreden.

door Anita Zijdemans

‘Ik had met mezelf afgesproken op 
tijd naar huis te gaan en niet te veel 
te drinken, maar beide voornemens 
gingen ergens rond het zevende 
biertje verloren’

19



Interview met Melvin Wevers
door Marit van de Mortel en Zita Veugen

PROMOVENDI: we zien ze niet, maar ze zijn er wel. Met onafgebroken toewijding zwoegen zij jarenlang op hun disserta-
tie. De Alalos interviewde een promovendus op het gebied van cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Promovendus Melvin Wevers (31) studeerde succesvol psycho-
logie aan de UU maar zag zijn toekomst niet als therapeut. De 
culturele kant van het leven, en met name muziek, bleef trekken 
en zo begon hij aan het pre-mastertraject van American Studies. 
Daar kwam hij in aanraking met de veel vrijere manier waarop 
binnen de geesteswetenschappen onderzoek wordt gedaan: de 
stem van de onderzoeker is in deze discipline volgens hem veel 
meer aanwezig. Om zijn kans op een plek in de onderzoekswe-
reld te vergroten volgde hij ook de researchmaster Cultural Ana-
lysis aan de Universiteit van Amsterdam. Nu is hij promovendus 
aan de Universiteit Utrecht. 

Wevers is vorig jaar in maart begonnen aan zijn promotietraject, 
maar nog lang niet klaar. Het is dan wel geen onderzoek naar 
zijn grootste passie muziek geworden, maar naar de consump-
tiemaatschappij. Om een promotieplek te vinden was het nood-
zakelijk om zijn interesses te verbreden. Tot maart 2017 zal hij 
zich zodoende wijden aan een onderzoek naar het Nederlandse 
beeld over de sigaret als cultureel object. “Ik ben geïnteresseerd 
in het beeld eromheen, welke beeldtaal gebruikt werd om de si-
garet te verkopen of wat er met de sigaret werd geassocieerd, en 
bijvoorbeeld hoe gender hierin doorwerkt. En dan vooral hoe 
Amerika zich in dat hele proces mengt. Wat voor beelden van 
Amerika Nederlanders hebben rondom de sigaret,” legt hij uit. 
Dat onderzoek is deel van een groter onderzoek naar de opkomst 
van de Verenigde Staten in het Nederlandse publieke discours 
tussen 1890 en 1990, geleid door Toine Pieters, cultuurhistori-

cus Joris van Eijnatten, en Amerikanist en cultuurhistoricus Jaap 
Verheul, die ook Wevers’ scriptiebegeleider was. Naast Wevers 
dragen zes anderen bij aan dit grote project van de UU. Aan de 
hand van thema’s als drugs, gelijkheid en gezondheidsproblemen 
(o.a. overgewicht) kijken zij naar hoe Amerika in Nederlandse 
kranten beschreven werd en voor Nederland fungeerde als mo-
del om te imiteren, verwerpen en aanpassen. 

Daarbij maken ze gebruik van zogenaamde ‘Digital Humanities-
technieken’. Digital Humanities is een onderzoeksgebied dat een 
kruising vormt tussen computerwetenschappen en geestesweten-
schappen. Volgens Wevers bieden de technieken die erbij horen 
veel mogelijkheden. Doordat hij digitaal kranten kan doorzoe-
ken, doet hij op een andere manier archiefonderzoek en kan hij 
andere vragen beantwoorden. Waar onderzoekers vroeger door 
tijdschriften moesten bladeren op zoek naar een relevante kop, 
kunnen ze nu namelijk in een heel krantencorpus gericht zoe-
ken naar woorden die met hun onderwerp te maken hebben. “Zo 

‘Door zijn geschiedenis in American 
Studies is hij gewend aan de gedachte 
dat er niet één Amerika bestaat: hij 
haalt al deze varianten en visies een-
voudig uit elkaar.’
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kun je dingen vinden die je anders niet had gevonden,” 
zegt Wevers. En dat is niet het enige wat je kunt doen met 
Digital Humanitiestechnieken. “Je kunt ook een hele berg 
teksten van een periode in een computer gooien. De com-
puter kan dan zeggen welke woorden het vaakst worden 
geassocieerd met de sigaret en het dichtst in de buurt van 
sigaretten staan in reclame,” vertelt Wevers enthousiast.

Door zijn geschiedenis in American Studies is hij gewend 
aan de gedachte dat er niet één Amerika bestaat: hij haalt 
al deze varianten en visies eenvoudig uit elkaar. Zo’n hou-
ding komt goed van pas nu hij de manier waarop Ne-
derlanders omgaan met beelden van het land behandelt. 
Over het culturele aspect van sigaretten is nog nauwelijks 
geschreven. In Amerika is er wel een groot archief aan 
bedrijfsteksten: sigarettenfabrikanten werd verplicht hun 
archieven openbaar te maken. Het zou kunnen dat het 
Utrechtse onderzoeksteam hier stuit op beslissingen die 
gemaakt zijn als reactie op de houding en berichtgeving 
van Nederland en zijn kranten. Voor hetzelfde geld staat 
er echter niets over in. 

De eerste resultaten heeft hij al. Opvallend vond Wevers 
hoe sterk de rol van de vrouw wordt gelinkt met de Ver-
enigde Staten. Zo blijkt uit krantenadvertenties dat een 
rokende vrouw wordt weggezet als een moderne vrouw 
die buiten de gebaande paden stapt - iets wat een Neder-
landse vrouw niet zomaar zou doen, maar wat typisch iets 
voor Amerikaanse vrouwen zou zijn. Tot de jaren vijftig  

ziet Nederland de Verenigde Staten vooral als een exotisch land; 
een plek waar de toekomst al begonnen is. Amerika wordt daar-
na geleidelijk een natie waarmee men zich (graag) identificeert. 
Wevers vermoedt dat dit na de jaren zeventig weer afneemt - 
maar zo ver is hij nog niet in zijn onderzoek. Wel weten we dat 
roken vandaag de dag niet meer met een specifiek land geas-
socieerd wordt, omdat er tegenwoordig veel meer negativisme 
kleeft aan het concept roken. 

Wevers stuit op meer interessante ideeën. Hij zou bijvoorbeeld 
graag nog onderzoek doen naar de beeldvorming van winkel-
centra; hoe de relatie tussen wáár je iets koopt en hoe het ver-
kocht wordt naar voren komt in kranten. Of naar hoe de consu-
ment zelf wordt afgebeeld. Hij veronderstelt dat de vrouw in de 
loop van de geschiedenis steeds meer bepaalt welke producten 
al dan niet aanslaan. Het zou interessant zijn om te zien hoe 
advertenties daarop in hebben gespeeld. 

En dan moet Wevers van dit alles nog een samenhangende dis-
sertatie maken. Hij lijkt er zelf van te schrikken. “Gigantisch 
lang”, noemt hij de periode die hij moet analyseren. Wevers 
heeft ook nog nooit eerder zoiets groots moeten schrijven; 
daarom heeft hij zich zelfs voorbereid door literatuur te lezen 
over de aanpak bij het opbouwen van lange teksten. En hij heeft 
een strakke planning gemaakt. In maart wil Wevers de eerste 
versie van zijn eerste hoofdstuk afhebben, maar hij vindt het 
vooralsnog lastig om te bepalen of hij genoeg heeft of niet. Hij is 
er dus nog niet, maar aan motivatie zal het hem niet ontbreken. 
Wevers is nog lang niet op zijn onderwerp uitgekeken. Geluk-
kig maar, want hij heeft nog vier jaar te gaan.
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Stukafest
07-02-2014 vanaf 21:00 uur
Diverse locaties in Utrecht

De zoete adem van de zangeres in je haren, het verse 
zweet van de danser in je gezicht of de emoties van de ac-
teur zo dichtbij als waren ze van jezelf: het studentenka-
merfestival maakt het mogelijk. Een avond van cultuur 
in de intieme setting van een, de naam zegt het al, stu-
dentenkamer. Het programma varieert van bijvoorbeeld 
dans en muziek tot theater en cabaret en bestaat uit een 
mix van bekende en onbekende artiesten. De avond stel 
je zelf samen door je van tevoren in te schrijven voor de 
acts van jouw keuze. Tussen de acts door loop of fiets je 
naar de volgende studentenkamer en na de laatste ronde 
komen gasten, gastheren, gastvrouwen en artiesten sa-
men bij het grote Stukafeest. Kortom: een intieme cultu-
rele avond vol oude favorieten of nieuwe ontdekkingen 
met een knallende afsluiter!

Pleinvrees on tour
14-02-2014 23:00 – 05:00

De Winkel van Sinkel
€22,50

Tijd noch zorgen bestaan. Een bewustzijn van slechts dan-
sen, lichten en stromende golven van muziek. Tot aan het 
ochtendlicht gedragen en bewogen door de warme tonen 
en trillende bas… Zulk soort eindeloze nachten is de spe-
cialiteit van de Amsterdamse mannen van Pleinvrees. En op 
14 februari komen ze naar de monumentale ruimtes van de 
Winkel van Sinkel in Utrecht met een line-up bestaande uit 
deephouse-/technoartiesten als Alle Farben en Oliver Scho-
ries. Pleinvrees brengt naar eigen zeggen een diep, warm, 
melodisch en energiek geluid. Precies wat we nodig hebben 
na een eenzame Valentijnsdag, perfect voor het ontmoeten 
van de nachtelijke Valentijn en een bijzonder alternatief voor 
het dinertje bij kaarslicht en filmpje achteraf. 

Movits!
13-02-2014

Tivoli de Helling
€15,-

Movits! is een Zweedse driemansband. Hun muziek is een 
lekkere en vrolijke combinatie van swing, jazz en rap. Dit 
klinkt misschien als een aparte mix, maar is juist een lust 
voor het oor. De rap vindt in de moedertaal van de man-
nen plaats, dus meerappen zou wel eens knap lastig kunnen 
worden. Desondanks is de muziek toch heel aanstekelijk. 
Movits! staat 13 februari in Tivoli de Helling. Een kaartje 
kost slechts vijftien euro, dus een kijkje nemen is zeker de 
moeite waard!

God van de Slachting
01-03-2014

Stadsschouwburg Utrecht
€15,- tot €29,50

In 2011 kwam regisseur Roman Polanski met Carnage: 
een film over twee echtparen wier zoontjes met elkaar op 
de vuist zijn gegaan. De ouders willen de ruzie als vol-
wassenen uitpraten, maar hoe langer ze bij elkaar zijn, 
hoe meer ze zich als kinderen gaan gedragen. Het stuk is 
in verschillende theaters te zien en in Utrecht kun je deze 
voorstelling op 1 maart in de Stadsschouwburg bewon-
deren. De prijzen variëren van €15,- tot €29,50 en jeugd 
tot en met 18 jaar betaalt zelfs maar een tientje. Leuk dus 
om je broertje of zusje te laten zien hoe het níet moet als 
ze later groot zijn. 

uitgaansagenda

door Merle Sibbel en Loeka Fischer
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Proosten in het Midden-Oosten
door Harm van der Linden

BRAAF BEGONNEN aan 
het tweede blok en dat was 
natuurlijk weer een goede 

reden voor een dit keer wel erg 
exotisch feestje. Buikdanseres-
sen, bomgordels, baarden, hoofd-
doekjes en zelfs een wandelende 
en dansende palmboom waren 
van de partij. Niet geheel verras-
send was er dan weer geen boerka 
te vinden in het K-Sjot, want hoe 
drink je daar bier in?

Al snel was de temperatuur geste-
gen tot de grote hoogte die je zou 

verwachten in het Midden-Oosten en verdwenen de ge-
blokte Arafat-theedoeken als sneeuw voor de zon. Het 
bier was goedkoop en de avond net zo jong als wij en dus werd er gedanst 
en gedanst en vloeide de drank als Arabische olie uit de tap. Uit betrouw-
bare bronnen hebben we ook kunnen vernemen van een nogal dorstige 
feestganger dat het water buiten het K-Sjot geen luchtspiegeling is, maar 
ook echt water is. 

Met bier voor een euro voelden zelfs arme studenten zich even zo rijk als 
een sjeik en met bekende en minder bekende muziek bulderde het feest 
als een zandstorm door. Maar ook de buikdanseressen moesten af en toe 
even stoppen om hun buikjes te vullen met een klassieke Aliastosti voor ze 
verder konden heupwiegen op de dansvloer op de hitsige hitjes. En hitsig 
werd het, want hoewel opvallend veel gesprekken over schepsels met twee 
bulten en kronkelende wilde beesten gingen, zouden we zweren dat er nie-
mand verkleed was als kameel of als slang.

Om vier uur ebt de muziek weg, gaan de lichten aan en blijkt het toch al-
lemaal maar een fata morgana te zijn. Buiten blijkt het toch nog gewoon 
koud te zijn en voor velen is het bed toch nog een eindje rijden op hun 
oer-Hollandse fiets. Ook de 
bomgordels zijn nog heel: de 
enige aanslag was voor velen 
die op hun lever.
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Jackson Pollock - Lavender Mist
Succes ermee


