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Inhoudsopgave

Ach, ik zou zo graag willen dat dit geen sentimenteel stukje werd. Zo’n huilerig 
verhaal dat niemand raakt, behalve de schrijver zelf. Formule Oscarspeech: wat een 
toewijding heb ik toch gehad, en ja, laten we wel wezen, het resultaat is dan ook 
verbluffend – ik draag dit op aan iedereen, maar stiekem vooral aan mezelf. Zo’n 
stuk is het toch geworden. Hoe kan het ook anders? 

Drie jaar, twaalf Alalossen. Dat is nogal wat. Drie jaar waarin de Alalos een inte-
graal deel van mijn studietijd heeft uitgemaakt. Of misschien moet ik zeggen ‘van 
mijn leven’, al klinkt dat wel heel melodramatisch. Hoe het ook zij, Alias was voor 
mij Alalos. Soms meer dan dat, maar nooit minder. Ik kon er mijn ambities najagen, 
altijd binnen de veilige grenzen die de commissie mij bood. Nu vallen die grenzen 
voor mij weg. Wat zal ik ze missen. Als kiespijn, hoop ik. Maar dat weet ik nog niet, 
natuurlijk.

En ondertussen gaat de Alalos verder. In die drie jaar heb ik het blad steeds beter 
zien worden. Dat begon bij Charlotte Luttik als hoofdredacteur, zette zich versneld 
door onder Pim van den Berg. En hopelijk heb ik daar ook aan bijgedragen. Wat 
Harm van der Linden, mijn opvolger, zal brengen? Ik kijk ernaar uit om dat te 
zien.

Voor ik het vergeet: het thema van deze Alalos is Religie en cultuur. Daar had ik 
even niets zinnigs over te zeggen, daarom gaat dit hoofdredactioneel commentaar 
vooral over mezelf. Lees de rest van de Alalos maar, er staan meer dan genoeg stuk-
ken over Religie en cultuur in.

Mijn laatste suggestie aan het nageslacht? Laten we voortaan ‘Alaloi’ zeggen in 
plaats van ‘Alalossen’. Lekker pretentieus, dat mogen we als studenten Taal- en cul-
tuurstudies best zijn.  

Hoofdredactioneel



DE MAATSCHAPPELIJKE en politieke rol van religie staat in hedendaagse discussies volop in 
de belangstelling, zowel in Nederland als op mondiale schaal. De (vernieuwde) hoofdrichting 
Religie en cultuur biedt studenten vanuit sociaalwetenschappelijk, historisch-vergelijkend en 

politiek-filosofisch perspectief een grondige inleiding tot en verdieping in de rol van religies in moderne 
samenlevingen. 

De hoofdrichting Religie en cultuur is voor iedereen. Voor hen die diepere inzichten willen hebben in eigen 
godsdienst, voor hen die andere godsdiensten interessant vinden. Maar ook voor overtuigde atheïsten: als je 
wilt begrijpen hoe de wereld doordraait, kun je niet om religie heen. De hoofdrichting is multidisciplinair in-
gericht – zowel bij literatuur-, kunst-, geschiedenis-, en religievakken kun je vakken volgen die verschillende 
godsdiensten behandelen. De nadruk van de hoofdrichting ligt echter wel op islam en christendom.

Hoofdrichtingswijzer
Religie en cultuur

door Anne Roozeboom

Studenten kiezen verplicht een uit vier samengestelde pakketten. Het eerste 
pakket, Religie, medialiteit en cultuur gaat over de bestudering van religie als 
sociaal-cultureel fenomeen aan de hand van materiële cultuur, lichamelijk-
heid, teksten en gesproken woorden. Het tweede pakket, Religie en politiek, 
bestudeert de rol van religie in de publieke sfeer, met betrekking tot conflict, 
mensenrechten en de ontwikkeling van fundamentalisme. Beide pakketten 
behoren tevens tot de internationale expertise van het departement Religie-
wetenschap. De twee andere pakketten focussen op islam. Het eerste islam-
pakket, Islam en samenleving, bestudeert islam in samenlevingen met een 
bijzondere aandacht voor de oorsprong en ontwikkeling van de islamitische 
traditie. Het tweede islampakket,  Islam, traditie en verandering, heeft een 
sterke nadruk op Arabisch maar is verder gelijk aan het eerste. Beide pak-
ketten hebben een historisch-literaire benadering. 

Naast het gevolgde pakket, is er een verplichte keuze uit losse vakken 
buiten het kernpakket, dat 22,5 ECTS behelst. Ook kun je ervoor 
kiezen om in deze vrije ruimte een ander kernpakket te volgen.

Na het afronden van de hoofdrichting, heb je de mogelijkheid 
tot het volgen van verschillende masters. De doorstroommaster 
van de hoofdrichting – Religies in hedendaagse samenlevingen 
– bevat een masterprogramma waarin je je verdiept in actuele 
ontwikkelingen op het gebied van religie. Debatten over boer-
ka’s en islamitische radicalisering, de joods-christelijke identiteit 
van de hedendaagse westerse samenleving, de mogelijkheden en 

beperkingen van religieus pluralisme, migrantenkerken, en de her-
interpretatie van islamitische bronnen door moslimvrouwen zijn hier 

voorbeelden van. Nadat je deze master hebt gevolgd, is er nog een mo-
gelijkheid tot doorstroming naar de educatieve master, die een jaar 
duurt.

Kortom, Religie en cultuur is een hoofdrichting met tal van moge-
lijkheden. Ook als je de hoofdrichting niet volgt, is het interessant 

om eens een uitstapje te maken naar de diverse religievakken (gege-
ven door fantastische docenten!) die de faculteit te bieden heeft. 

Tip! Mocht je een brede interesse hebben en ook vakken willen vol-
gen over het jodendom en de Indiase godsdiensten: deze komen in de 
cursussen Religie en seksualiteit, Religie en media en Religie en geweld 

aan bod. Tevens kun je altijd proberen een vak over hindoeïsme en boed-
dhisme aan een andere universiteit te volgen, mits je toestemming van de 
examencommissie krijgt.
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Het is belangrijk dat je snel leert hoe het is 
om studentikoos te zijn.’ Daar sta je dan, 
met je moeder bij de Hans Anders om een 

goede bril te kopen voor de perfecte uitstraling. 
En je móét en zal koffie drinken in de pauze van 
je hoorcollege. Niks mis met gele tanden kweken 
voor het goede doel. 

‘Vergeet ook geen tablet te kopen. Je moet noncha-
lant met je vingers over een beeldschermpje vegen 
terwijl je naar buiten kijkt en mensen een knikje 
van herkenning geeft, zodat iedereen kan zien dat 
jij in de loop van het jaar echt een goede, sociale 
kring hebt opgebouwd.’ Je zucht, lacht en valt tien 
keer, totdat je beseft dat deze dingen niet per se 
hoeven.

Uiteindelijk ga je toch maar zelf op avontuur. De 
universiteitsbibliotheek van de Binnenstad heeft 
veel spannende kamertjes en torentjes. Die kan je 
gewoon in je eentje gaan bekijken, want veel men-
sen hebben geen zin om al die trappen op te lopen. 
Of ze hebben wel zin, maar ze schamen zich voor 
het hijgen en het zweten als ze eenmaal boven zijn. 
Je bedenkt bij jezelf dat het in je eentje ook gezellig 
kan zijn. Je brult uit het torenraampje dat jij Prinses 
Utrecht bent. Best stoer.

Uiteindelijk bedenk je hoe schattig het allemaal wel 
niet is. Je eerste keer brak in college zitten, oh zo 
memorabel. En dan ’s middags in slaap vallen en 
’s avonds gniffelen om alle stoute dingen die je wel 
of niet deed. Of een halfuur zoeken naar een niet-
machine, om vervolgens heel beteuterd een klein 
plakbandje om het linkerhoekje van je papier te 
doen. En je eerste keer pasta koken in een obscuur 
studentenhuis: samen naar de supermarkt lopen 
om vervolgens afwachtend te kijken wie er nou ei-
genlijk gaat betalen. 

Heet dit gelukkig zijn? Dan ben ik ook gewoon 
eerstejaars in het tweede en derde jaar. Eerstejaars, 
mijn hele leven. Ik gun het jullie allemaal. 

Eerstejaars, mijn hele 
leven

door Anneroos Schoeman

Met de zomer in het vooruitzicht dompelen 
we onszelf vast onder in Griekse sferen in het 
schattige buurtrestaurantje Europa. Zonder de 

Alalosredactie had ik waarschijnlijk nooit geweten dat dit 
restaurant, middenin Wittevrouwen gelegen, überhaupt 
bestaat. Groot is het niet, alleen al de redactie bezette het 
halve restaurant, maar gezellig is het zeker. De aankleding 
is zo cliché en kneuterig als je van elke Griek kunt ver-
wachten, inclusief schilderingen op de muur en typische 
Griekse muziek uit de speakers. 

Op de menukaart staan uiteraard gerechten als souvlaki en 
moussaka, maar ik vind de keuze nog opvallend groot voor 
zo’n klein restaurant. De meerderheid van de kaart bestaat 
dan wel uit vleesgerechten, maar ook viseters en vegetari-
ers mogen niet klagen met gerechten als gebakken inktvis 
en ovenschotels met gegrilde groenten. De bediening, be-
staande uit een man en een vrouw, is vlot en erg vriendelijk 
en na het opnemen van de bestelling wordt ons eten al vrij 
snel uitgeserveerd.

Zelf heb ik de ‘arnaki fournou’ (“De maaltijd die ons in heel 
Wittevrouwen en daarbuiten beroemd heeft gemaakt!”) 
aan een smaaktest onderworpen. Als mijn lamsschou-
der met champignonsaus binnen wordt gebracht, ben ik 
in ieder geval vast onder de indruk. Op het bord torent 
een berg vlees boven de rest uit waar zelfs de Akropolis in 
Athene nog jaloers op zou zijn. In de schaduw van dit stuk 
lam vertoeven ook nog prima hoeveelheden rijst, frites en 
salade. Over het vlees zelf niets dan goeds: het is ontzet-
tend smaakvol en het is zo mals dat het haast spontaan van 
het bot glijdt.

Ook aan de rest van de tafel hoor ik haast alleen maar po-
sitieve geluiden. Er was een vegetarisch gerecht dat licht te-
genviel, maar niet zo dramatisch als bij Olivier. Is er verder 
helemaal niets te klagen? Jawel, we vinden de paasversie-
ring die er nog hangt iets gedateerd en het is op de avond 
dat wij een bezoekje brengen erg warm en benauwd in het 
restaurant, al heeft dat laatste waarschijnlijk vooral te ma-
ken met de overtrekkende onweersbuien.
 
Dan de prijzen: bij Europa zijn voorgerechten gemiddeld 
€7 en voor een hoofdgerecht betaal je rond de €17.

Eerstejaarscolumn
     Grieks restaurant Europa

door Harm van der Linden

Restauranttest

‘
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DE ONDERWIJSCOMMISSARIS VERTELT: PORTFOLIO-INSTRUCTIE
door Marthe Groenveld

ALS ONDERWIJSCOMMISSARIS ben ik betrokken bij verschillende instanties en commissies die kunnen adviseren over 
verbetering van het onderwijs. Als voorzitter van de TCSstudentenraad win ik informatie in bij studenten. Deze informatie 

speel ik vervolgens door aan de Opleidingscommissie (OC) van Taal- en cultuurstudies, waarin ik dit jaar studentlid ben. De 
OC geeft vervolgens gevraagd en ongevraagd advies aan onze opleiding. Het belangrijkste verbeterpunt dat dit jaar naar boven 
kwam drijven – en waarover eigenlijk al jaren gediscussieerd wordt – is het portfolio. 

Volgens de portfolio-instructie is het portfolio ‘in de eerste plaats een instrument om te reflecteren op je eigen ontwikkeling als 
TCS-student’. Deze reflectie gebeurt aan de hand van de volgende vier rollen: de specialist, de onderzoeker, de professional en de 
intellectueel. Als je studenten vraagt naar hun mening over het portfolio en deze rolverdeling, zijn de antwoorden meestal niet 
zo positief. Vooral eerstejaars hebben moeite met het schrijven van een reflectie in een bepaalde rol en al helemaal als ze nog 
maar twee cursussen hebben gevolgd. 

Ook het feit dat een reflectieopdracht beoordeeld wordt door een extern persoon, vinden sommigen op zijn minst vreemd. Dat 
er vervolgens in sommige gevallen ook een cijfer aan de opdracht wordt gehangen, versterkt de verwarring alleen nog maar 
meer. Schrijf je de reflectie voor jezelf? Of is het meer een oefening om academisch te schrijven? 

Reflectie is altijd nodig, al helemaal bij een studie als TCS. Het is echter de vraag of het portfolio in de huidige vorm daar ge-
schikt voor is. Daarom moeten vooral ook TCS-studenten de komende jaren gaan nadenken over manieren waarop het portfo-
lio hervormd kan worden. Want één ding is zeker: reflectie is nodig én nuttig. Voor meer informatie over het portfolio, kun je 
de portfolio-instructie van de Universiteit Utrecht checken via de volgende link: http://www.uu.nl/faculty/humanities/nl/On-
derwijs/bacheloropleidingen/taalencultuurstudies/studieprogramma/Pages/portfolio.aspx.

Onderwijscolumn

voor vijftig mensen stamppot en snert te koken met de AC; 
de reisjes naar Londen en Florence, waarbij ik de stress die 
soms wel even kwam kijken bij het bestuursjaar even geheel 
naast me neer kon leggen; de borrels in de Stichtse Taveerne, 
die met de week legendarischer werden en soms enigszins uit 
de hand liepen; de hokdagen met lekkernijen van de KookCie 
en alle gezelligheid van Aliassers die langskwamen voor kof-
fie; de activiteiten die in het teken stonden van arbeidsmark-
toriëntatie; de Party&Co-feestjes in ‘t K-sjot; de lichaamsbe-
weging die de Sport- en spelcommissie me gaf; roze prullaria 
die overal en nergens opdoken  en bovenal de goede sfeer die 
altijd heerste.
 
Nu het einde van het bestuursjaar in zicht is, spelen er ge-
mengde gevoelens bij me op. Enerzijds ga ik alles ontzettend 
missen, anderzijds is het ook een prettig idee om volgend jaar 
mijn eigen agenda weer in te kunnen vullen. Geheel in over-
eenstemming met het thema van deze Alalos sluit ik af met 
het volgende citaat: ‘Ik zag dat het goed was. Alias hoog!’

HOEWEL IK ALS VOORZITTER van het Aliasbe-
stuur normaliter als eerste mijn praatje en zegje 
mag doen, ben ik als laatste aan de beurt om de be-

stuurscolumn voor de Alalos te schrijven. Een laatste column 
als deze geeft de gelegenheid om terug te kijken op het afge-
lopen jaar. Een jaar waarin ik ontzettend veel heb geleerd, 
zowel op persoonlijk als professioneel vlak. 
 
Na de vele voorbereidingen tijdens de zomervakantie was 
het introductiekamp in Lierop het moment waarop wij ons 
voor het eerst als bestuur profileerden. De vele enthousiaste 
aanmeldingen voor commissies maakten het er voor ons niet 
makkelijker op om de commissies in te vullen. Toch denk 
ik dat alle commissies door geweldige mensen zijn opgevuld 
die hele leuke activiteiten hebben georganiseerd en nog gaan 
organiseren. 
 
Goede herinneringen heb ik vooral aan het Kleumweekend 
waarin we tot in de late uurtjes wijn dronken en spelletjes 
speelden, en waar ik mijn culinaire hart op kon halen door 

Bestuurscolumn
door Veerle Koolhaas
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Minority Report
Journalistiek

Van onze verslaggeefster
Charlot Verlouw

UTRECHT - Even geen eindeloze stapels 
literatuur en diepzinnige discussies over 
de zoveelste auteur? Eventjes weg uit het 
universitaire onderwijs? De universitai-
re minor Journalistiek op de Hogeschool 
Utrecht is een uitkomst voor dit verlan-
gen. Bij deze minor moet je vooral heel 
veel schrijven. Een opleiding van vier 
jaar wordt in zes maanden gestopt, dus 
je vliegt er in sneltreinvaart doorheen. 
Dat betekent hard en snel werken. Ge-
lukkig zijn de vakken heel gevarieerd.

Bijvoorbeeld het vak Nieuwsbericht en 
verslaggeving. Je zult misschien denken 
dat daar niet veel over te leren valt, maar 
het zal je verbazen hoeveel er komt kijken 
bij het schrijven van een berichtje over 
een kat in een boom. Gelukkig is alle stof 
makkelijk te begrijpen. Hierdoor zijn de 
meeste minorstudenten opgelucht dat ze 
niet voor de studie Journalistiek hebben 
gekozen; hoe langdradig moet het zijn om 
wekenlang over hetzelfde nieuwsbericht 
te praten? Bij de minor jassen ze het er 
in twee weken doorheen, voor er verder 
wordt gegaan met sfeerverslagen en diep-
te-interviews. 

Het grootste probleem met universitaire 
studenten is dat de meesten van hen voor 
geen meter kunnen schrijven. Of, ze kun-
nen wel schrijven, maar niet op een ma-
nier die een krant of tijdschrift wil. Je zult 
tijdens deze minor dan ook vaak horen 
dat je de wetenschappelijke schrijfwijze 
die je op de universiteit geleerd hebt, moet 
afleren. 

Correct schrijven lijkt ook moeilijk te zijn 
voor universitaire studenten. Daarom zit 
er ook een stoomcursusje grammatica in 
de minor. Het klinkt kinderlijk; je krijgt 
invuloefeningen voor de d’s en de t’s. 
Even waan je je weer op de middelbare 

school. Maar toch is het nuttig, want niet 
alleen grammatica komt aan bod. Je leert 
ook ambtelijke teksten herschrijven en je 
wordt attent gemaakt op onzichtbare val-
kuilen; weet jij of het ervanaf, er vanaf, er-
van af of er van af is?

Gelukkig is de minor niet alleen maar 
simpel. Je leert en debatteert over de waar-
de van nieuws, de veranderingen in het 
medialandschap en je gaat zelf een groot 
onderzoek doen. Voor de huidige lichting 
studenten betekent dit dat er uiteindelijk 
een essay geschreven gaat worden dat in 
aanmerking komt voor publicatie in De 
Groene Amsterdammer. 

Ook de docenten zijn een enorme toevoe-
ging aan de kwaliteit van de minor. Stuk 
voor stuk komen ze uit de praktijk; de een 
heeft de hele wereld gezien als correspon-
dent voor de Volkskrant, de ander was ja-
ren verantwoordelijk voor de sportrubriek 
in het NRC. Bakken aan ervaring dus, en 
dat merk je. 

De minor Journalistiek op de HU lijkt in 
de verste verte niet op universitair on-

derwijs. Je zit een half jaar met dezelfde 
groep in hetzelfde lokaal. Je zit twee da-
gen in de week op school, meestal van tien 
uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Je 
krijgt huiswerk mee en werkt aan werk-
stukken en dossiers. Je bent even terug op 
de middelbare school en dat is een abso-
lute verademing. Even geen Said en Fou-
cault, maar gewoon schrijven, schrijven, 
schrijven.  Als je de minor eenmaal hebt 
afgerond ben je de perfecte combinatie 
tussen een academicus en een publicabel 
schrijver. Hierdoor heb je misschien wel 
een betere positie op de arbeidsmarkt dan 
studenten Journalistiek, die vier jaar be-
steden aan dit vakgebied.

De minor kan gevolgd worden in blok 1 
en 2, en in blok 3 en 4. Hij duurt dus een 
half jaar en je verdient er 30 ECTS mee. 
Voor TCS-studenten is hij tot nu toe altijd 
goedgekeurd door de examencommissie, 
maar met de aankomende veranderingen 
in de opleiding is het verstandig even bij 
de studieadviseur te checken of je de mi-
nor mag volgen voor je vrije ruimte. 

Onderwijscolumn

‘Als je de minor eenmaal hebt afgerond ben je de perfecte
 combinatie tussen een academicus en een publicabel schrijver’ 
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VAKKEN

WIE één godsdienst kent, 
kent geen godsdienst.’ 
Deze uitspraak van de 

Brits-Duitse filoloog Friedrich Max 
Müller is het credo van de cursus 
Religies in vergelijkend perspectief. 
Wanneer je een religie naast een an-
dere godsdienst legt, zul je immers 
‘andere kanten van religies’ zien, legt 
vierdejaars Elisabeth Vogel uit. Zij 
volgde het vak eerder dit jaar binnen 
haar hoofdrichting Religie en cul-
tuur. Haar oordeel? Een interessant 
vak, dat ook nog eens heel actueel is.

Actueel, want de cursus haakt in op de 
zogenaamde ‘interreligieuze dialoog’. ‘De 
studenten leren hoe religies anno 2014 el-
kaar benaderen en welke factoren daarop 
invloed uitoefen, zoals de culturele ach-
tergrond van mensen’, vertelt Elisabeth. 
Conflicten tussen aanhangers van ver-
schillende religies ontstaan volgens haar 
door onbegrip van beide kanten. Onbe-
grip dat vervaagt wanneer je die gods-
diensten naast elkaar legt. ‘Het vergelijken 
van religies geeft een bredere kijk op reli-
gieuze thema’s die in alle religies naar vo-
ren komen: godsbeeld, relatie god-mens, 
het doel van ons bestaan op de wereld et 
cetera.’ In dit vak leren studenten precies 
dit: hoe religies te vergelijken. 

En vervolgens gaan ze die ook daadwer-
kelijk vergelijken. Daarbij behandelen 
studenten verhalen, rituelen, ethische the-
ma’s of mystieke elementen. Bijvoorbeeld 
het Bijbelverhaal over de Verloren Zoon 
en de boeddhistische Lotus Soetra. Beide 
gaan over een zoon die vervreemd raakt 
van zijn vader maar na lange tijd weer met 
hem verenigd wordt. Of het onderwerp 
van Elisabeths essay: het scheppingsver-
haal in het christendom, hindoeïsme en 
een Hawaïaanse natuurreligie. ‘Interes-
sant om te zien hoe het wereldbeeld van 
mensen uit zo’n verhaal kan spreken. Het 
Hawaïaanse scheppingsverhaal gaf een 
verklaring voor het bestaan van koraal-

riffen, de zeester en de kanohoutboom, 
terwijl een mythe uit het hindoeïsme een 
reden gaf voor het bestaan van het zoge-
naamde kastenstelsel.’ 

Jammer is wel dat de leesstof wat minder 
op dit vergelijken inhaakt en nogal eento-
nig is, volgens Elisabeth. De teksten gaan 
namelijk vooral over de interreligieuze 
dialoog. ‘Ieder artikel lijkt het belang van 
deze dialoog te willen benadrukken.’ De 
colleges bieden verlossing. ‘Daar worden 
bijvoorbeeld religieuze geboorteverhalen 
uit verschillende religies gelezen en ver-
geleken: erg interessant en dit vergroot je 
kennis van verschillende wereldreligies.’ 

Allemaal leuk en aardig, maar tien weken 
zijn niet genoeg volgens Elisabeth. ‘Er is 
bijvoorbeeld geen tijd tijdens de colleges 
om kleinere natuurreligies in de vergelij-
king te betrekken.’ 

Gelukkig kun je zelf verdieping zoeken in 
de verplichte presentatie en met het aan-
sluitende essay. In de presentatie vergelij-
ken studenten twee verschillende religies, 
in het essay voegen ze daar een derde aan 
toe. En daarbij hebben ze alle vrijheid om 
hun eigen onderwerp te kiezen. ‘Je kunt 
in principe iedere richting op. Ik heb 
presentaties gehoord over bijvoorbeeld 
mensenrechten in islam en christendom, 
het zondvloedverhaal in christendom en 
hindoeïsme en de Apocalyps in christen-
fundamentalisme en shi’a-islam. Niemand 
had hetzelfde onderwerp. Door de 

uiteenlopende onderwerpen leer 
je bepaalde religies vanuit diverse invals-
hoeken te bekijken,’ beschrijft Elisabeth. 

De docent, Freek Bakker, is een ander plus-
punt, vindt Elisabeth. Een markant figuur, 
dat wel. ‘Hij is openhartig over werkelijk 
alles: privéleven, werk, hobby’s. Overigens 
niet op een rare manier. En de beste man 
doet alles met een lach.’ Hij moedigt stu-
denten bovendien zeer aan om actief mee 
te doen tijdens de colleges en na te denken 
over de interreligieuze dialoog. Nadeel is 
wel dat Bakker hierdoor vaak onnodig 
uitweidt over onderwerpen. Daardoor 
ligt het tempo van zijn colleges nogal laag. 
‘Maar ik vind het voor hem pleiten dat 
hij niet als autoritair docent college geeft, 
maar zijn studenten meer laat doen dan 
alleen artikelen lezen.’ 

Een leerzame cursus dus, waarin studen-
ten meer dan genoeg kansen krijgen om 
hun eigen pad te volgen. Dat past ook bij 
het niveau van de cursus: drie. Voorken-
nis is op te doen met het vak Inleiding 
religiewetenschappen. Studenten moeten 
daarnaast vooraf een drempeltoets doen 
als ze niet genoeg inleidende vakken heb-
ben gedaan (zie Osiris voor meer infor-
matie). Volgend jaar zal de cursus weer in 
blok drie gegeven worden.

‘

door Marit van de Mortel
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VULLER

ZOALS in de cursuscatalogus omschreven wordt, 
draait de cursus Jodendom: natie, religie en cul-
tuur om het lezen en interpreteren van religieu-

ze bronnen. De cursus streeft ernaar studenten kennis 
van Joodse tradities en andere belangrijke factoren bij 
de vorming van een Joodse identiteit bij te brengen. Dit 
wordt gedaan door onder andere het gebruik van ver-
schillende academische vaardigheden, zoals het zoeken 
naar en hanteren van bronnen en secundaire literatuur. 

Als voorganger van het christen-
dom en de islam is het jodendom de 
oudste grote monotheïstische gods-
dienst. In de colleges zullen teksten 
behandeld worden om inzicht te 
krijgen in de religieuze normen en 
waarden van het jodendom, die ook 
grotendeels het alledaagse leven van 
de aanhangers van de godsdienst 
bepalen. Hierbij wordt ook de rijke 
historie van het jodendom en het 
Joodse volk behandeld door teksten 
als de ‘Talmoed’ te bestuderen, het 
op een na belangrijkste geschrift in het jodendom. De constante 
uitwisseling en interactie van het jodendom en zijn volgelingen 
met omringende godsdiensten en culturen staan centraal om het 
concept identiteitsvorming betekenis te geven. Dit proces kan re-
levant zijn voor andere etnische groepen of godsdiensten. 

Tweedejaars TCS’er Mona Bieling volgde de cursus in blok twee 
van dit jaar en is er enthousiast over. Mona volgt de hoofdrichting 
Religie en cultuur en het vak paste dus goed bij haar interesse in 
religie. Het vak is niet verplicht, maar omdat ze volgend jaar een 
semester in Israël zal volgen, leek Mona dit een goede voorberei-
dende cursus. Daarnaast was het volgens haar ook gewoon een 
erg interessant vak. Door het intensief lezen van Joodse teksten 

heeft ze veel over de geschiedenis en cultuur van het joden-
dom geleerd. Zo bleek dat je als Jood niet per se religieus hoeft 
te zijn. Omdat Mona geen inleidend vak heeft gevolgd voor 
haar hoofdrichting was het analyseren van religieuze teksten 

en deze in verband brengen met andere teksten nieuw 
voor haar. 

Volgens Mona was de docent van de cursus, Eric Ot-
tenheijm, fantastisch; hij weet ontzettend veel en beant-
woordt ook ‘stomme’ vragen, waardoor iedereen zich 
comfortabel voelt te participeren in de colleges. Ook 
heeft hij een vrijwillige excursie naar Amsterdam ge-
organiseerd voor degenen die het leuk leken extra ver-
dieping te zoeken. Wie echter mobieltjes of een laptop 
gebruikt in de collegezaal, heeft een probleem - deze 
worden genadeloos afgepakt. Mona waarschuwt: de 
cursus is erg leuk, maar alleen geschikt voor degenen 

die echt geïnteresseerd zijn in het jodendom. Tien weken over 
een en dezelfde religie praten, kan namelijk ook vermoeiend 
zijn. 

In de cursuscatalogus staat dat algemene kennis van de Bij-
bel, met name het oude testament, verondersteld wordt. Mona 
onderstreept dit; de colleges zijn lastig te volgen zonder deze 
voorkennis. Mocht je deze kennis niet hebben, dan is het mo-
gelijk deze in een getoetst colloquium doctum bij te spijkeren. 
Het enige andere minpunt dat Mona noemt, is dat er niet veel 
tijd wordt besteed aan het jodendom van nu (twintigste en 
eenentwintigste eeuw).

Nog wat praktische zaken op een rijtje; de cursus kan op ni-
veau één of twee gevolgd worden en levert in beide gevallen 
7,5 studiepunten op. Naast basiskennis van de Bijbel zijn er 
geen ingangseisen. De toetsing is verdeeld in een presentatie, 
een paper en een tentamen. Het tentamen bestaat uit een aan-
tal multiplechoicevragen en enkele essayvragen. Een grappig 

detail; er wordt veel in groepen samenge-
werkt, omdat Joden dat ook vaak doen.

door Julia Muller
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Rome. De stad van de pasta, de liefde en natuurlijk de 
oudheid. Afgelopen april heb ik Rome bezocht met 
mijn vriend. Een stad vol kerken, monumenten en vil-

la’s. Maar tussen alle enorme gebouwen met massa’s en mas-
sa’s toeristen is ook stilte te vinden. Mijn aanrader: het park 
Villa Borghese. Deze tuinen zijn een rustoord te midden van de 
grote stad. Voor wie van groen, Romeinse beelden en prachtige 
uitzichten houdt, is dit echt een paradijs. 

Aan de rechterkant van Piazza del Poppolo is, als je goed zoekt, 
een grote steile trap te vinden. Na deze klim kom je spontaan 
terecht op een groot plein met schattige bankjes, griffelpaad-
jes en een prachtig uitzicht over een deel van de stad. Op een 
van deze bankjes hebben we dan ook van het uitzicht genoten, 
een broodje gegeten en is ons tien jaar gelukkig leven beloofd 
door een straatverkoper. Hierna besloten we even rustig door 
het gigantische park te wandelen. Terwijl we zo een beetje aan 
het slenteren waren, ontdekten we veel verborgen fonteintjes en 
standbeelden:  zoek goed! Na ‘al dat lopen’ zijn we onder een 
enorme bloesemboom gaan liggen, alwaar we hebben gelachen 
om een groepje mensen dat yogaoefeningen deed en hebben 
genoten van de muziek van een straatmuzikant. Bijkomen in 
Rome doe je zo.  

We hebben lang niet heel de tuin gezien, daar waren we simpel-
weg te lui voor. Maar ik weet uit eerdere ervaringen met Rome 
dat het loont om helemaal naar de andere kant van het park te 
gaan, naar de Galleria Borghese. Daar kun je je nog even ver-
gapen aan prachtige kunst van bekende beeldhouwers en schil-
ders, zoals Rubens, Botticelli en Caravaggio. En je kunt daar op 
een lekker terrasje zitten, ook niet onbelangrijk. 

Rust in Rome
Judith van Tuijl

Ik wilde hier iets schrijven over de tentoonstelling Aziatische kunst en de Nederlandse smaak in het Gemeentemuseum in Den 
Haag, maar ik kan je meteen vertellen dat die niet de moeite waard is om voor naar de Hofstad af te reizen. Klein, onduidelijk, 
rommelig en weggestopt in een hoekje in het museum. Des te meer te vertellen over de rest van het museum, dat gehuisvest is 

in het door Berlage ontworpen gebouw dat al een kunstwerk op zich is. 

De vaste collectie bestaat uit veel Mondriaan en veel De Stijl, die samen in een nogal rommelige en onoverzichtelijke zaal zijn sa-
mengebracht. De verzameling moderne kunst hangt gegroepeerd op thema waardoor soms nogal uiteenlopende stijlen naast elkaar 
hangen, maar door de goede uitleg per zaal vormt het toch een geheel. De meest ingewikkelde kunstwerken vind je op de begane 
grond in de tijdelijke tentoonstelling met de toepasselijke titel Ingewikkelde beelden. Behoorlijk abstracte en haast nietszeggende 
kunstwerken worden hier gepoogd duidelijker te maken aan de hand van een uitleg per kunstwerk. 

De uitgebreide en fraaie hoek met Delfts blauw servies is voor ons misschien minder interessant en lijkt, ook vanwege een aan-
gewezen fotoplek bij een metershoge Delfts blauwe tulpenvaas, vooral bedoeld te zijn voor de busladingen toeristen die hier da-
gelijks langskomen. Op het moment van schrijven waren ook de grootste werken uit het Mauritshuis tijdelijk ondergebracht in 
het Gemeentemuseum, maar als alles goed is zijn deze nu weer terug op hun oude vertrouwde, maar opgefriste locatie naast het 
Binnenhof.

Misschien zijn de (onlangs vernieuwde) Wonderkamers in de kelder van het museum nog wel het leukste. Met een tablet word 
je naar verschillende themakamers geleid, waar je door middel van opdrachten op een speelse manier met kunst te maken krijgt. 
Met de punten die je verdient, ‘koop’ je in de middenzaal kunstwerken voor je privécollectie. Het geheel klinkt misschien wat kin-
derachtig, en voor het stickervel dat je na afloop krijgt hoef je het ook echt niet te doen, maar ik heb zelfs ouderen ontzettend veel 
plezier zien hebben. 

Gemeentemuseum
door Harm van der Linden

Een krappe vier jaar na het uiterst succesvolle Sky-
ing zijn The Horrors terug met hun vierde album, 
Luminous, en wederom durven ze muzikaal uit te 

pakken, met een gemiddelde songlengte van vijf minu-
ten. Het album is erg duidelijk in zijn invloeden. Brit-
pop, post-punk, new wave; het komt allemaal voorbij, 
en het is erg goed: jaren tachtig britpop in uitgestrekte, 
elektronische landschappen, met een licht psychedeli-
sche productie, klinkend alsof de zomer (of lente) op 
de deur hamert. Het zal geen toeval zijn dat het tweede 
nummer ‘First Day of Spring’ heet. 

Eigenlijk zijn de enige twee minpunten die ik kan noe-
men dat zanger Faris Badwan niet overal even goed 
klinkt, en dat de nummers soms lang opbouwen naar 
een climax die uiteindelijk lijkt te ontbreken. Ook is het 
muzikaal niet bepaald wereldschokkend te noemen. Dat 
neemt allemaal echter niet weg dat dit een heerlijke plaat 
is, ideaal voor de zomer. Iets wat je niet zou verwachten 
bij een band genaamd The Horrors. 

The Horrors – 
Luminous
door Thomas van ‘t Groenewout
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Tick Tick Boom is een vermakelijke rock-/pop-/musi-
calmonoloog van Jonathan Larson (1960-1996). De 
Groningse Koen van Dijk verzorgde de vertaling en 

regie. Woensdag 30 april zag ik het in de schouwburg van 
Utrecht.

John Vooijs speelt bijna-dertiger Jonathan die klein wil blij-
ven maar vooral omdat groot worden nooit echt is gelukt. 
Hij kreeg de stempel veelbelovend componist maar heeft nog 
niets bereikt. Renée van Wegberg en Sander van Voorst tot 
Voorst vertolken behalve zijn vriendin en beste vriend een 
handvol kleinere rollen. Die dynamiek is welkom, want het 
dertigersdilemma an sich is niet bijzonder indrukwekkend. 
Wel is het herkenbaar en zijn de verhoudingen geloofwaar-
dig. 

De acteurs zijn bekwaam en vooral charmant en hebben zelfs 
met de band een prima chemie. Wel stelt de kwaliteit van de 
nummers teleur: zeker voor een stuk over een componist is 
de muziek buitengewoon oninteressant. Op een paar liedjes 
na zijn de Nederlandse teksten tenenkrommend. 

Tick Tick Boom bemoedigt het volgen van je hart en najagen 
van je dromen. Het zet je wereld niet op zijn kop, maar het 
kan je wel degelijk inspireren - en dat is ook wat waard.

Tick Tick Boom
door Zita Veugen

Held in eigen land, maar een vreemde vogel 
daarbuiten. De Engelse Richard Hawley ge-
nereerde bekendheid als soloartiest met het 

nummer ‘Tonight The Streets Are Ours’, het openings-
nummer in Banksy’s documentaire over street art, Exit 
Through The Giftshop. Zijn album Coles Corner lag toen 
al twee jaar in de winkels. 

De titel van deze in 2005 verschenen plaat verwijst 
naar Hawley’s thuisstad Sheffield. Het is een drukke 
straathoek waar veel geliefden elkaar ontmoeten. De 
liefde en de grote stad zijn dan ook twee thema’s die 
een dominante rol spelen in de nummers. Daarnaast is 
er de altijd aanwezige melancholie in Hawley’s muziek, 
die niet alleen in teksten wordt uitgedrukt, maar ook 
door zijn lage stem in samenspel met dramatisch or-
kestrale arrangementen tot stand komt. Die dramatiek 
lijkt direct zijn hoogtepunt te bereiken in het titelnum-
mer waarmee het album opent. Deze ‘chamber rock’ 
zit tegen het kitsch aan. Gelukkig is daar het meer be-
scheiden ‘Just Like The Rain’ waarin Hawley’s authen-
tieke stem glanst. 

Coles Corner kent een duidelijk onderscheid tussen 
sterke en zwakkere songs. Hawley excelleert in ‘The 
Ocean’, dat een lange opbouw naar de climax kent en 
ook live indruk maakt. Al met al een degelijk album, 
geschikt voor de nachtelijke autorit.   

Richard Hawley – 
Coles Corner

door Mathijs de Groot

De Bijbel biedt een eindeloze bron aan inspiratie 
voor de kunsten. Dat blijkt wel weer met de op 10 
april uitgekomen visuele interpretatie van het zond-
vloedverhaal door Darren Aronofsky (die we kennen 
van Black Swan). Noah is inmiddels al twee maanden 
in de bioscopen te zien, maar sluit zo goed aan op het 
thema van deze Alalos dat een recensie niet mocht 
missen.  

Tenminste, dat dacht ik. Want hoewel de trailer nog 
wel wat goeds beloofde, bleek de film in kwestie niet 
veel meer dan een Gladiator meets 2012 meets Evan 
Almighty. Russell Crowe krijgt het als vechtende, to-
verende en genezende Noach aan de stok met bloed-
dorstige krijgsheren in een wereld zonder hoop en 
voedsel. En daarbij heeft hij ook nog eens visioenen 
over een immense vloed ofwel het einde van de we-
reld. Lukt het Noach het leven op aarde te vrijwaren 
voor de goddelijke toorn? 

Noah rust overduidelijk slechts op een enorme do-
sis visueel spektakel. Mooi om naar te kijken, maar 
meer is er niet. Bewaar deze film dus voor als je een 
avondje niets te doen hebt.

Recensie Noah
door Lars Neijenhuis

Recensies
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De ‘wat voor hemeltype ben jij’ – QUIZ
door Anneroos Schoeman

Meeste a’s
Je bent een schatje. Jouw inlevingsvermo-
gen is grandioos en geestig goed, al leef je 
voornamelijk in je eigen wereld. Iedereen 
gaat ervan uit dat jij in de hemel komt, 
en anders creëer je die wel voor jezelf. Je 
huilt soms zachtjes als je twee zwanen ziet 
zwemmen. Ook heb je altijd zalfjes in je 
tas zitten voor je gevoelige huid, want elke 
dag de goden danken op je blote knieën 
vraagt veel van je lichaam. 

Meeste b’s
Het is allemaal maar ingewikkeld. Je bent 
ook het type dat veel te lang in de su-
permarkt staat omdat je maar niet kunt 
kiezen. Maar wees gerust, bij jou kan de 
uitspraak ‘het voordeel van de twijfel’ let-
terlijk opgevat worden! Waarschijnlijk 
heb je die zin ook als Delfts blauw tegeltje 
aan je muur hangen. Het zou zomaar kun-
nen zijn dat jij met je schouderophalende 
bezorgdheid ineens kunt genieten van de 
72 maagden in de islamitische hemel, let 
maar op.

Meeste c’s 
Vroeger had je een moeilijke fase met 
lange zwarte jassen en een gekke tatoe-
age, omdat je boos was op de hele wereld. 
Nu probeer je jouw heftige gevoel voor 
rechtvaardigheid in te zetten door ratio-
neel na te denken. Religie hoort daar niet 
echt bij, al probeer jij je geloof in muziek 
te vinden. Desondanks heb je een groene 
trui met daarop ‘Chocolate is my religion’, 
hoewel je je daar wel voor  schaamt. De 
hemel bestaat niet, dus je hoopt gewoon 
dat mensen jou later zullen herinneren 
als je dood bent.  

5) Ben jij meer een hemelzwever of een 
aardebever?
A) Hemelzwever, en meneer Fantasie is 
mijn beste vriend.
B) Ik snap niet zo goed wat je hiermee be-
doelt.
C) Aardebever, maar soms ook stoer en 
recht door zee.

2) Hete koffie op je lip. Wat doe je?
A) Ik geef mezelf graag de schuld. 
Veel te gulzig!
B) Zuur kijken en snel even wegzet-
ten.
C) Vloeken, en je schrijft een klacht-
brief naar het bedrijf van de koffie-
automaat.

3) Benoem de relatie tussen Jezus en jou.
A) Sinds mijn geboorte al mijn beste vriend.
B) Leuk, maar soms wat ruis op de lijn.
C) Geen. Ik kan toch ook geen relatie met 
Martin Luther King hebben?

4) Citeer je weleens uit religieuze bron-
nen?
A) Ik fluister bijbelversjes uit Korinthe 
1:13 in het oor van mijn lief.
B) Ik heb Koranposters aan mijn muur 
hangen omdat ik het Arabisch zo mooi 
vind. Een design-technische keuze dus.
C) Wel als je de playboy ook een religieuze 
bron noemt, ja.

1) Seks is..
A) Voortplanting.
B) Moeilijk te zeggen. Ik discussieer 
hierover met mensen op een forum 
voor twijfelaars.
C) Heerlijk. Mijn hobby, naast bowlen 
en bier. 

6) Reageer op de volgende uitspraak: 
‘Soms denk ik dat ik in mijn vorige leven 
een paard was.’
A) Wat een interessante gedachte! Dat heb 
ik dus met salamanders.
B) Ik zou niet alleen afgaan op het feit dat 
je een rare hinniklach hebt. Je moet altijd 
meerdere aspecten belichten van zo’n zelf-
gekweekte gedachte. Wees kritisch. 
C) Onzin. Het enige leven dat wij bezitten 
is dat van de navelstreng tot aan het bejaar-
dentehuis.

7) Je klopt aan bij de hemelpoort, maar 
niemand doet open. Wat doe je?
A) Ik noem huilend al mijn goede daden op. 
Die weet ik nog omdat ik ze mijn hele leven 
heb opgeschreven in een huishoudboekje.
B)  Een combinatie van verbouwereerd en 
gefrustreerd handelen. Je haalt je schouders 
op en je loopt weg, toch wel met een brok 
in je keel.
C) Zonder navigatiesysteem weet ik toch 
niet hoe ik bij de hemelpoort moet komen. 
Boeiend. 
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De moskee
door Mathijs de Groot

MET BIJNA EEN MILJOEN MOSLIMS lijkt de islam zich definitief in Nederland gevestigd te heb-
ben. Ondertussen lijdt de Katholieke Kerk sinds enkele jaren aan massale leegstroom. Een deel 
daarvan steekt de straat over naar de moskee, want naar schatting telt Nederland anno 2014 

enkele tienduizenden autochtone bekeerden. Hoog tijd dus voor een actuele MoskeeWijzer over het reilen 
en zeilen in en rondom de moskee: het gebedshuis voor de moslim.

Noodzakelijk?
Opvallend genoeg staat nergens vastgelegd dat een 
moslim alleen in een moskee tot Allah kan bidden. 
De moskee is dan ook puur een praktische ontmoe-
tingsplek voor gelovigen om in rust te kunnen prak-
tiseren.  
 
Moskeeën in de wereld 
De grootste moskee ter wereld, de al-Haram-mos-
kee in Mekka, is tevens de eindbestemming van de 
hadj (pelgrimstocht). Het bouwwerk biedt toegang 
voor circa vier miljoen – vier. miljoen. – moslims. 
In Nederland zal de weldra geopende Ulu-moskee ’s 
lands grootste worden. Deze heeft een capaciteit van 
twaalfhonderd mensen. Onenigheid heerst er over de 
vraag welke moskee de mooiste is. Voor velen is dit 
de Sultan Ahmetmoskee, ook wel de Blauwe Moskee, 
in Istanboel. Deze is gedecoreerd met onder andere 
twintigduizend handgeschilderde tegeltjes.      

Regels & wetten
Doorgaans kunnen ook niet-moslims een moskee 
bezoeken, hoewel men hier in de conservatieve lan-
den (Marokko, Saoedi-Arabië) nog al eens moeilijk 
over kan doen.Regels voor de inrichting en bouwstijl 
van de moskee – letterlijk ‘plaats van onderwerping’  
in het Arabisch – staan beschreven in de Koran. Zo 
mogen er geen beelden of schilderijen aanwezig zijn 
en moet het gebouw een sobere uitstraling hebben. 
Voor men de moskee betreden kan, moet er een ri-
tuele wassing plaatsvinden. Deze woedoe wordt met 
de linkerhand uitgevoerd en reinigt traditioneel alle 
zichtbare lichaamsdelen die bij dagelijkse werkzaam-
heden gebruikt worden. Dit zijn het hoofd, de armen, 
de benen en de voeten.

Het getal 5
Vijf keer per dag worden aanhangers van de Ko-
ran geacht te bidden – de salat – tot Allah. Slechts 
een kleine groep moslims gaat hiervoor altijd naar 
een moskee om daar naar het rituele gebed van de 
muezzin – de omroeper – te luisteren. Het getal vijf 
representeert tevens de vijf zuilen waarop de islam 
gebaseerd is en staat voor vrijdag, de belangrijkste 
dag in de week voor moslims. Nummer zeven is ook 
niet onbelangrijk. Het symboliseert perfectie en staat 
onder andere voor de zeven poorten naar het para-
dijs. Daarnaast lopen moslims bij aankomst van hun 
heilige tocht in Mekka zeven rondjes rond de heilige 
Kaäba. Overigens hoeft een moskee niet verplicht 
over twee minaretten te beschikken, zoals de nieuwe 
Ulu-moskee in Utrecht doet. Dit aantal is naar vrije 
wens in te vullen.
 

Discussie
Na de aanslagen op 11 september nam het debat rondom de islam en islamisering ontzettend toe. Bij veel 
New Yorkers werd een gevoelige snaar geraakt toen de regering groen licht gaf voor de bouw van Park51, een 
cultureel centrum en moskee, twee straten van Ground Zero verwijderd. Exact tien jaar en tien dagen na dato 
werd het centrum geopend. Dichter bij huis was de discussie rondom de bouw van de Ulu-moskee in Lombok. 
Het protest nam hier beduidend kleinere vormen aan: zes mensen bezetten de bouwgrond met een stop-de-
islamisering-van-Nederland-spandoek.    
    

Reportage Utrecht
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RELIGIES EN SEKS 
       GAAT DAT SAMEN?
door Anita Zijdemans

DE ONDERWERPEN seks en religie zijn allebei op zich al voldoende grond voor een aantal flinke discus-
sies. Gooi die twee bij elkaar en de hel breekt los (figuurlijk dan). Maar gaan religie en seks echt niet 
samen? In dit essay wordt het moderne rooms-katholicisme vergeleken met de godsdienst van Klassiek 

Griekenland om te kijken of er een verband is tussen een immanent godsbeeld en de seksvriendelijkheid van een 
religie.

Bij een ‘immanent’ godsbeeld onderscheidt het goddelijke zich niet van deze wereld en het leven van de ‘gewone’ men-
sen, maar maakt het er deel van uit. Bij een transcendente religie, het tegenovergestelde van een immanente, is het juist 
zo dat het goddelijke zich in een andere dimensie of werkelijkheid bevindt. ‘Seksvriendelijk’ betekent dat seks niet als 
iets inherent slechts gezien wordt. Dat houdt niet in dat seks zonder restricties goed is, maar in ieder geval ook niet per 
definitie zondig of slecht.

In de Bijbel wordt geen enkele melding gemaakt van God met betrekking tot seks. Ook lijkt er geen waardeoordeel ge-
geven te worden over seks, mits deze tussen man en vrouw (getrouwd) plaatsvindt en onder bepaalde omstandigheden. 
Er wordt een lijst gegeven van mensen met wie het niet toegestaan is seks te hebben, en ook wordt er als voorwaarde 
genoemd dat vrouwen geen gemeenschap mogen hebben tijdens hun menstruatie. De echte seksvijandigheid van het 
katholicisme komt pas veel later op. Vanaf het begin van de middeleeuwen wordt onkuisheid gezien als een van de 
zeven hoofdzonden van het christendom.1 Dit hield niet in dat seks verboden was, maar wel dat seksuele omgang aan 
strikte beperkingen gebonden werd. Er waren in de middeleeuwen vier toegestane redenen voor seks en allemaal had-
den die te maken met voortplanting. Seks die geen voortplanting tot doel had, was dus per definitie uitermate zondig.2 
 
Een dergelijke strenge, celibataire leefregel, gold niet voor de priesters van de Griekse goden. Priesteressen van som-
mige godinnen, zoals Artemis, Athene en soms ook Demeter, werden wel geacht maagd te zijn. Bovendien stond er een 
zware straf op het onteren van een heiligdom door er seks te hebben.

In het Griekenland van de Oudheid hadden de goden zelf ook regelmatig seks. Met elkaar, met ‘gewone’ mensen, alle 
combinaties waren denkbaar. Er zijn ook veel verhalen bekend waarbij een god de gedaante van een dier aanneemt en 
op deze manier een sterveling verleidt, bijvoorbeeld het verhaal van Leda en de zwaan.3 Niet al deze seksuele avonturen 
waren overigens heteroseksueel. De oppergod Zeus werd bijvoorbeeld ook een keer verliefd op een jonge Trojaanse 
prins, Ganymedes, waarna hij zich in een adelaar veranderde en de jongen ontvoerde.4  

Het roept de vraag op waarom de goden van deze religie niet het goede voorbeeld geven. In de Oudheid werd overspel 
net zo min geaccepteerd als nu. Het is wel een meer realistische uitwerking van het 
idee dat de mensen geschapen zijn naar het evenbeeld van de goden; mensen zijn 
niet perfect en gaan weleens de fout in. Dit geldt voor de Griekse goden even-
goed, maar de christelijke God lijkt hierboven verheven te zijn. Waar komt 
de menselijke imperfectie in het rooms-katholicisme vandaan, waarom heeft 
God de mensen de mogelijkheid gegeven de fout in te gaan?

Ondanks de vele verschillen in de manieren waarop er tegen seksua-
liteit aan wordt gekeken, kan er niet worden gesproken van een echt 
verband tussen een immanent godsbeeld en de seksvriendelijkheid 
van een religie, in ieder geval niet aan de hand van de hier besproken 
voorbeelden. Er is een verschil in het godsbeeld en ook in de seks-
vriendelijkheid, maar deze twee dingen hangen niet aantoonbaar 
met elkaar samen.

1  P. Bange, ‘Onkuisheid als dochter van Lucifer’, 
 Leidschrift 25 (2010), 99. Uit deze gedachte komt 
 ook het strikte celibaat voort zoals dat geldt voor 
 onder andere katholieke monniken en priesters. 
2 Ibidem, 103. 
3  E. Moormann en W. Uitterhoeve, Van Alexander tot Zeus. Figuren uit de klassieke 
 mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid (Amsterdam 2007), 
 258-259. 
4   Ibidem, 176-178. 

14



RELIGIES EN SEKS 
       GAAT DAT SAMEN?
door Anita Zijdemans

Eline in Antwerpen

Stageverslag
ELINE MONSMA (derdejaars, PGIB) verruilde Kanaleneiland voor Antwerpen, het Aliashok voor het con-

sulaat en De Leckere voor bollekes. Vanuit haar mooie studio in de wijk Berchem ziet ze op zondag vooral 
mensen hun auto’s wassen en doordeweeks gaat de wekker om zeven uur. Via Skype laat ze me haar Vlaamse 

wereld zien.

Sinds 1 maart woont en werkt Eline in Antwerpen-Zuid. In eerste instantie solliciteerde ze naar een functie bij de Ne-
derlandse ambassade in Brussel, maar daar strandde ze bij de laatste drie gegadigden. De teleurstelling werd gelukkig 
verzacht met een telefoontje: of ze misschien interesse had in een meeloopstage op het consulaat? De stage die ze nu 
loopt is afwisselender dan het computerbestaan dat haar in Brussel wachtte, dus dat ze doorverwezen werd bleek geen 
probleem. 

Het leven op het Nederlands Consulaat-Generaal is elke dag anders en zelden saai. Een consulaat is een soort afvaardiging 
van een ambassade in gebieden waar ook veel Nederlanders wonen. Het organiseert talloze evenementen en bezoekt er 

net zo veel: netwerkborrels, diners waarbij tussen elke gang een toespraak 
wordt gehouden en speciale festiviteiten voor bijvoorbeeld Koningsdag. 
De jaarlijkse introductie van Nederlandse asperges op de aspergeparade 
en die van mosselen en oesters tijdens de Zeelandparade mogen ook niet 
ontbreken. Zulke evenementen zijn erg populair en mensen smeken zelfs 
of ze mogen komen. Op het secretariaat verzorgt Eline de uitnodigingen 
met antwoordkaart, en later de reacties. Dat het vooral belangrijk is dat 
alles heel secuur wordt bijgehouden is tamelijk leerzaam. 

Behalve agenda’s beheren en ingewikkeld papierwerk over BTW, subsi-
dies en contracten afhandelen, leert Eline veel over etiquette, diplomatie 
en netwerken. De groepen waarin ze als afgevaardigde van het consulaat 
verkeert, verjongen niet of nauwelijks en ze is dus altijd de jongste, vaak 
de enige vrouw. Het is even wennen om je in zulke gemeenschappen te 
bewegen. Soms reageert men nuffig op een jong gezicht, maar meestal is 
men juist enthousiast – of wordt Eline simpelweg gezien als een link naar 
het consulaat.

Op het consulaat zelf werken acht mensen (Nederlanders en Vlamingen) 
binnen twee afdelingen. De consulaire afdeling handelt bijvoorbeeld za-
ken af die te maken hebben met paspoorten en naturalisatie. Als een Belg 

met een Nederlander trouwt, en zodoende zelf ook Nederlander wordt, wordt er een soort ‘je wordt Nederlander’-feestje 
georganiseerd, met chips, frisdrank en een rugzakje met een keycord, vlag en boek over Nederland. Eline zit zelf op een 
kamer met het secretariaat, maar mag met beide afdelingen meelopen. In het postvak vormt zich een continue stroom 
van uitnodigingen. Ze bezocht onlangs een dag over de haven van Antwerpen. Zo kom je nog eens ergens: het was net 
een schoolreisje, maar dan op een plek waar de deuren normaal gesproken dicht blijven. 

Dat ze op het consulaat altijd met stagiaires werken is een praktisch voordeel. Ze kon meteen aan de slag en toen ze door 
de vorige stagiaire werd ingewerkt bleek dat ze ook haar woonruimte over kon nemen. Daarbij ontvangt ze een prima 
vergoeding (€550 stagevergoeding, en €315,- woonvergoeding). Ze blijft tot 1 september in België, maar heeft in de rus-
tige zomermaanden gelukkig tachtig vakantie-uren te besteden. 

Van tevoren had Eline geen idee of deze diplomatieke wereld wat voor haar was. Ze vroeg zich af of echt al alles vaststond, 
en of het nodig was om al je idealen aan de wilgen te hangen. Dat bleek mee te vallen: iedereen wil wat van je en als je met 
alle winden meewaait bereik je juist niets, dus kan je maar beter sterk in je schoenen staan. Maar veel vrijheid en ruimte 
voor creativiteit is er niet en een echte Eline-stempel kan ze dus niet achterlaten. Om haar burgerlijke bestaan aan te vul-
len zocht ze via de ‘Nederlanders in Antwerpen’-Facebook contact met een leeftijdsgenote (#jekentmeniet) en daar hield 
ze een leuke vriendschap aan over. Ze beschouwt haar stage al met al als een aanrader: Antwerpen is een fantastische 
stad, ze heeft veel geleerd en belandde bovenal in een wereld die je pas echt leert kennen als je er middenin staat. 

door Zita Veugen
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Zondvloed in de Bijbel
Het zondvloedverhaal in de Bijbel wordt verteld in de boeken 
Genesis 6 en 7. In de hoofdstukken zijn verschillende verhalen 
samengevoegd. Zo wordt er afwisselend gesproken over ‘God’ en 
over ‘Heer’, en komt er veel herhaling voor in het Bijbelboek van 
Noach. 

 Volgens het verhaal in Genesis was Noach door God gekozen 
om een grote vloed op aarde te overleven. Het menselijk ras was 
zo slecht dat God spijt had dat hij het ooit gecreëerd had. Hij 
besloot alle schepselen van de aarde weg te wassen in een grote 
overstroming. God zag Noach als een rechtvaardig man en daar-
om besloot God om hem te redden. God vertelde Noach van zijn 
plannen en gaf hem de opdracht om een grote ark te bouwen 
waarin hij uit de storm kon blijven met zijn vrouw en kinderen. 
Toen beval hij Noach om een mannelijk en een vrouwelijk exem-
plaar van iedere diersoort op de aarde te vinden en deze in de 
ark te brengen. Ook moest Noach planten en zaden verzamelen. 
Noach volgde Gods instructies en ging de Ark binnen toen de 
regen begon te vallen.

Toen regende het voor een periode, hoe lang is niet duidelijk. 
Volgens Genesis 7:17 regende het veertig dagen en veertig nach-
ten, waar volgens Genesis 7:21 de aarde honderdvijftig dagen 
met water bedekt was. Na afloop van de regen liet Noach een 
raaf en een duif vrij om uit te vinden of er een droog stuk land op 
aarde was. Beide vogels keerden terug – dit gaf aan dat het water 
nog steeds de aarde bedekte. Zeven dagen later zond Noach de 
duif weer uit. Dit keer kwam de duif terug met een olijftak, wat 
aangaf dat er eindelijk droog land was verschenen. Volgens de 
latere joodse legende, kwam de ark tot rust op de top van de berg 
Ararat en konden Noach en zijn familie met de dieren de ark 
verlaten.

Noach bouwde een altaar en bracht een offer aan God. God 
maakte vervolgens een overeenkomst met Noach, met de belofte 
nooit meer de aarde te verwoesten vanwege de slechtheid van de 
mens. Hij plaatste een regenboog aan de hemel als herinnering 
aan dit convenant.

Het is niet precies te zeggen, maar het Bijbelse zondvloedverhaal 
zal op schrift zijn gesteld rond de achtste eeuw voor Christus.

Zondvloed in het Satapatha Brahmana
Volgens de hindoeïstische mythologie schiepen de goden Manu: 
de eerste mens, die leven gaf aan alle mensen. Volgens de legende 
was hij de eerste koning op aarde en de voorouder van alle ko-
ningen van India. Op een dag waste Manu zijn handen in een 
kom met water, toen hij daarin een kleine vis zag. De vis smeekte 
Manu om in een groter vat met water geplaatst te worden om 
te kunnen overleven. In ruil daarvoor beloofde de vis Manu te 
redden van een grote vloed die eraan zou komen en alle levende 
wezens zou wegspoelen. Manu zette de vis in een grotere kom, 
maar de vis groeide zo snel dat hij hem moest verplaatsen naar 
een andere tank. De vis bleef groeien totdat Manu hem uitein-
delijk in de zee wierp. Op dat punt vertelde de vis hem dat hij 
een groot schip moest bouwen om zichzelf te redden van de ko-
mende zondvloed. Ook droeg hij Manu op om twee van elk dier 
op aarde mee te nemen, evenals zaden van elke soort plant.

Toen de zondvloed kwam, gebruikte Manu een touw om zijn 
boot te koppelen aan een grote hoorn die groeide uit de vis. De 
vis trok het schip door de ruwe wateren en kwam tot aan het 
Himalayagebergte. Daar vertelde hij Manu om het schip te kop-
pelen aan een van de bergen en te wachten tot het water was 
verdwenen. Na de zondvloed werd Manu eenzaam omdat alleen 
hij en de dieren aan boord van het schip de zondvloed hadden 
overleefd. Hij bood een offer en werd beloond met een vrouw, 
met wie hij de aarde herbevolkte.

Uit het offer waaruit de vrouw voortkomt, blijkt dat deze zond-
vloedmythe als scheppingsverhaal gezien zou kunnen worden. 
Waarschijnlijk is het verhaal opgeschreven rond de derde eeuw 
voor Christus.

Eind negentiende eeuw werd in Mesopotamië (het huidige Irak) voor het eerst een zondvloedverhaal opgegra-
ven: het beroemde Gilgamesh Epos. Dit was de eerste van een reeks zondvloedmythen die later werd ontdekt. 
In dit essay zal ik een vergelijking maken tussen het zondvloedverhaal in het christendom en het zondvloed-

verhaal in het hindoeïsme.

door Anne Roozeboom

ZONDVLOED
in de bijbel
en het Satapath
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Vergelijking
Als je de twee zondvloedverhalen verge-
lijkt, kun je zien dat ze redelijk overeenko-
men. Er zijn echter wat nuanceverschillen 
te ontdekken. Allereerst in de opbouw: 
Noach wordt als rechtvaardig gezien door 
God, en krijgt hierdoor voorkennis van 
de vloed. Hij bouwt een ark, waarmee 
hij de zondvloed kan overleven. Hierna 
brengt hij een offer aan God. De opbouw 
in het Satapatha Brahmana lijkt hier erg 
op: Manu wordt als rechtvaardig gezien 
door de vis, en krijgt hierdoor voorkennis 
van de vloed. Hij bouwt een ark, waarmee 
hij de zondvloed kan overleven. Hierna 
brengt hij een offer, en wordt hij beloond 
met een vrouw. Het grootste verschil tus-
sen deze verhalen is de waarschuwer van 
de vloed. Waar deze in de Bijbel God is, 
is die in het Satapatha Brahmana een vis. 
Belangrijk om op te merken is hier wel, 
dat in sommige verhalen de vis ook wel 
als Brahma of Vishnu (en dus als een god-
heid) wordt gezien. 

De reden voor de zondvloed in de Bijbel is 
zuivering. In de hindoeïstische mythe is de 
reden van de zondvloed onbekend – de vis 
geeft een waarschuwing, maar geeft hier 
geen motivatie bij. 

Als je de verhalen vergelijkt, zie je dat er 
over het algemeen zeker parallellen aan-
wezig zijn. Er wordt nog steeds onderzoek 
gedaan naar de overeenkomsten tussen de 
verhalen. Dat er een zondvloed in het echt 
is geweest, is zo goed als zeker. Verschil-
lende theorieën over de oorzaak van de 
zondvloed doen nog steeds de ronde: een 
reeks megatsunami’s, de Zwarte Zee na de 
ijstijd en een overstroming van de Eufraat 
en de Tigris zijn hier enkele voorbeelden 
van.

Bijbel Satapatha Brahmana
Opgeschreven in ±800 v. Chr. 300 v. Chr.
Hoofdpersonen God, Noach Vis, Manu
Achtergrond/reden Zuivering Onbekend
Waarschuwing Van God Van vis
Oorzaak God Onbekend
Gevolg Aarde gezuiverd, nageslacht 

door redding Noach
Aarde gezuiverd, nageslacht 
door schepping

Duur van de zondvloed 40 dagen/150 dagen 100 jaar
Waar strandde de ark? Ararat Himalayagebergte

door Anne Roozeboom
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DE JAREN ZESTIG EN ZEVENTIG. Onenigheid verdeelt de gereformeerde 
kerkgemeenschappen van Zuid-Afrika en Nederland. De inzet? De strijd 
tegen apartheid. Hoe stelden deze kerkgemeenschappen zich op tegenover 

apartheid en wat veranderde er?

Op 21 maart 1960 werden in Sharpeville, Zuid-Afrika, 69 zwarte antiapartsheidsde-
monstranten doodgeschoten door de politie. Deze gebeurtenis, de Sharpeville Massa-
cre, gaf voor velen de doorslag om zich tegen het apartheidsregime te keren. Onder 
hen was de Zuid-Afrikaanse predikant Christiaan Beyers Naudé, van de Nederduits 
Gereformeerde Kerk. Hij kwam zelf uit een Afrikaner familie en hij had een hoge posi-
tie in de Afrikaner Broederbond, een pro-Boeren organisatie. Hij begon zijn twijfels en 
bedenkingen over apartheid te uiten in het blad Pro Veritate (Voor de Waarheid), dat hij 
in 1962 zelf oprichtte, en een jaar later werd hij directeur van het Christelijk Instituut in 
Zuid-Afrika. Dit instituut was een voornamelijk ‘blanke organisatie, die door het stimu-
leren van studie en het verspreiden van informatie hoopte op een meningsverandering 
onder de blanken met betrekking tot apartheid.’ Dit instituut zou een belangrijk zenuw-
punt blijken in de blanke strijd tegen apartheid, bijvoorbeeld binnen de Nederlands 
Gereformeerde Kerkgemeenschap waar mijn opa lid van was. 

Aan het begin van de jaren zeventig was er bijna geen contact tussen de Nederlands 
gereformeerden en de zwarte gereformeerden in Zuid-Afrika: kleurlingen (Indiërs of 
zwarte Zuid-Afrikanen) mochten geen lid worden van de Nederduits Gereformeerde 
Kerk (NGK). In plaats daarvan moesten zij lid worden van de Nederduits Gereformeer-
de Sendingskerk (voor kleurlingen), de Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika (voor 
zwarten) of de Reformed Church in Africa (voor Indiërs). Deze ‘dochterkerken’ waren 
allemaal financieel afhankelijk van de NGK. 

Echter, de gereformeerde kerken in Nederland waren niet lang daarvoor lid geworden 
van de Wereldraad van Kerken. Deze raad, in 1948 opgericht, bestond uit kerken van 
over de hele wereld, en had zich al eerder uitgesproken tegen het racisme: in 1960 nam 
de Wereldraad officieel stelling tegen rassendiscriminatie, wat aanleiding was voor de 
NGK (uit Zuid-Afrika dus) om uit deze raad te stappen, en op aandringen van onder 
anderen Martin Luther King werd in 1968 het Programma ter Bestrijding van Racisme 
(Programme to Combat Racism) opgesteld. Dit lidmaatschap, en de informatie die de 
Nederlanders kregen via Beyers Naudé, vormde voor de gereformeerden uit Nederland 

De Nederlands Gereformeerde Kerken 
versus Apartheid*
door Thomas van ’t Groenewout
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een belangrijke aanleiding om het gesprek aan te gaan met zowel de NGK als de gelovige zwarte 
Zuid-Afrikanen. Dit was het begin van een periode die cruciaal bleek in de houding van de gere-
formeerde kerken ten opzichte van apartheid.

Terug naar Beyers Naudé, die door zijn uitlatingen zeer omstreden werd in Zuid-Afrika. Zo werd 
hij door de NGK gedwongen om zijn functie als predikant neer te leggen, en hij kreeg regelmatig 
te maken met de Zuid-Afrikaanse veiligheidspolitie. In Nederland was er echter al snel erkenning 
voor Beyers Naudé en het Christelijk Instituut, en de discussie of men wel of niet het apartheids-
regime moest steunen kwam steeds verder op gang. Een gevoelig punt in deze discussie was de 
relatie met de ‘blanke broeders’ in Zuid-Afrika. Er was al frictie ontstaan door de toetreding tot 
de Wereldraad van Kerken door de gereformeerde gemeenschap uit Nederland en een stelling-
name tegen het apartheidsregime zou de relatie nog verder kunnen schaden. Dit zorgde voor een 
verdeling binnen de Gereformeerde Kerk van Nederland: sommigen vonden dat de relatie met de 
‘blanke broeders’ absoluut niet geschaad moest worden, terwijl anderen juist vonden dat een goe-
de band onmogelijk was zolang die broeders zich aan de apartheidsideologie bleven vasthouden. 

Uiteindelijk werd gekozen voor een middenpositie: gereformeerde Nederlanders moesten de dia-
loog met de blanke geloofsgenoten in Zuid-Afrika gaande houden, maar tegelijkertijd moesten zij 
ook hun steun betuigen aan het Programma ter Bestrijding van Racisme. Daarbij zou de broeder-
lijke band tussen beide kerkgemeenschappen door de Nederlandse kerken gebruikt worden om 
hun bezwaren tegen apartheid over te brengen aan de Afrikaners. In deze fase was de solidariteit 
met en sympathie voor de zwarten in Zuid-Afrika al zodanig groot onder gereformeerde Neder-
landers, dat er eigenlijk sprake was van een ‘point of no return.’ 

De NGK bleek echter niet gediend van het Nederlandse besluit, en presenteerde in 1974 een ulti-
matum: als het besluit niet herroepen zou worden, zou men alle banden verbreken. Zoals gezegd 
was dit voor de Nederlanders, en eigenlijk ook voor de NGK, geen gewenst resultaat, en de hou-
ding van de NGK leidde tot veel kritiek. Echter, men leek nu vast te zitten. Uiteindelijk besloten de 
Nederlanders in 1976 om zich wel in te zetten voor de doelen van het Programma ter Bestrijding 
van Racisme, maar  besloten zij ook om financiële steun aan het Speciale Fonds, dat zich inzette 
voor bewegingen zoals de antiapartheidsbeweging, stop te zetten. Dit bleek voldoende voor de 
NGK. Voor even.

Echter, zoals gezegd was er eigenlijk al sprake van een ‘point of no return’, en de relatie tussen 
beide gemeenschappen leek onhoudbaar te zijn geworden. De communicatie nam steeds meer af, 
en van beide kanten was er veel ergernis. De relatie verslechterde nog meer na de moord op Steve 
Biko en de opstand in Soweto in 1976, waarbij vele mensen door toedoen van de politie om het le-
ven kwamen. Contact met de zwarte gelovigen nam steeds meer toe, en hoe meer de gereformeer-
de Nederlanders begrepen hoe het er in Zuid-Afrika aan toe ging, hoe meer de solidariteit met 
de zwarte gelovigen toenam. In 1978 kwamen de gereformeerde Nederlanders tot een conclusie: 
zij zouden zich blijven inzetten tegen racisme, én zij zouden het Speciale Fonds blijven steunen. 
Als gevolg hiervan beëindigde de NGK, zoals beloofd, alle relaties met de Gereformeerde Kerk in 
Nederland. In Nederland maakte men zich hier weinig druk om, hoewel men wel probeerde de 
breuk zo snel mogelijk te herstellen. 

De periode 1972-1978 is een belangrijk keerpunt geweest in de relatie tussen de Nederlandse 
gelovigen en de zwarte Zuid-Afrikaanse gelovigen. De Nederlandse gelovigen keerden zich af van 
het gewelddadige apartheidsregime en de Afrikaner gelovigen die dit regime steunden, terwijl zij 
steeds meer sympathie kregen voor de onderdrukte ‘kleurlingen’. Kenmerkend is hoe de Zuid-
Afrikaanse kerken die eerst nog als ‘dochterkerken’ werden beschouwd, uiteindelijk beschouwd 
werden als ‘zusterkerken’. Een mooie vorm van gelijkwaardigheid. 

*Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van Thomas’ zus, Yara van ’t Groenewout.
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OP DINSDAG 20 MEI is Frank Brandsma uitgeroepen 
tot de winnaar van de Alias Docentenprijs 2014. Een 
kort interview met een van de bekendste gezichten 

binnen Taal- en cultuurstudies, die zich nu officieel de favo-
riet kan noemen.

In het driejarig bestaan van de Alias Docentenprijs is de kandi-
datuur van Frank Brandsma een zekerheid geweest. Ondanks de 
gegarandeerde toewijding van zijn wijde schare fans, heeft hij de 
afgelopen jaren steevast naast de begeerde bokaal gegrepen. Hij 
is blij om genomineerd te worden, al grapte hij er met medekan-
didaten Hugo Quené en Jacco Pekelder tijdens de uitreikingen 
over hoe het is om ‘eeuwige tweede’ te zijn; ongetwijfeld om het 
leed te verzachten.

Dit jaar is zijn eerste nominatie als voormalig opleidingscoördi-
nator. Wel ontfermt hij zich over een tutorgroep van eerstejaars 
en geeft hij het vak Emoties in woorden, gesprekken en verhalen. 
Hierdoor kwam hij in contact met een grotere groep eerstejaars 
TCS’ers, die hem ongetwijfeld naar de overwinning zullen heb-
ben geholpen. In de alternatieve studiegids van Emoties staat 
niets dan eloquente lofzangen over Brandsma en zijn collega’s.

Als we het toch over verkiezingen hebben: ik vroeg hem of 
het Aliasbestuur gekozen zou moeten worden. ‘Nee’, zegt dhr. 
Brandsma. ‘Ik denk dat de mensen die nu in het bestuur zitten, 
heel goed zelf kunnen aangeven wie het meest geschikt zijn voor 
het werk dat zij nu aan het doen zijn.’ Het risico, onderstreept 
hij, is wel dat Alias kandidaten kiest binnen de eigen ‘roze groep’, 
maar dat dat niet resulteert in de mensen die het best passen. Aan 
de andere kant zouden er bij een verkiezing wellicht ‘machtswel-
lustige’ types naar voren kunnen treden die denken dat ‘ze er met 
de pot vandoor’ kunnen gaan. ‘Mensen die heel goed kunnen 
twitteren’ om met succes stemmen te werven, maar niet per se 
‘de beste Aliassers zijn.’ Over de organisatie en participatie van 
Alias heeft hij enkel goede dingen te zeggen.

Op een luchtigere noot: de vraag ‘Als Lise Claerhoudt u zou vra-
gen welk broodbeleg u zou zijn, zou ze dan nog steeds een ge-
schikt kandidaatsbestuurslid zijn?’, antwoordt Dr. Brandsma met 
een resoluut ‘ja’. Overigens identificeert hij zich het meest met 
Venz chocoladehagel XL Melk. (‘Ik weet niet of dit mijn verkie-
zing bespoedigt.’) Lise, je zit gebakken.

Frank Brandsma is volgend jaar weer te vinden bij zijn oude vak 
Arthur, koning van verhalen, bij Emoties en als deelnemer van 
een tutoraatproject, om het tutorschap meer substantie te geven 
en te strekken over de duur van de gehele opleiding TCS.

Als eigen toevoeging wilde hij nog even benadrukken dat hij ‘zo 
ontzettend genoten heeft van de TCS-studenten dit jaar’ en dat 
het mooi is om te zien hoe ze zich in vier à vijf weken fris van de 
middelbare school hebben ontwikkeld tot heuse student; meer 
zo dit jaar dan voorheen, met zo’n grote groep.

Het moest een keer lukken, die prijs binnenslepen. En het is hem 
gegund. ‘Wat is onderwijs volgens jou?’, vraagt medekandidaat 
Lucien van Liere op de avond van de uitreiking nog sportief aan 
Brandsma. ‘Aardig zijn’, antwoordt hij trots en tevreden. Met de 
bokaal in de hand.

Interview 
Frank 

Brandsma
door Pim van den Berg 
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Haast spookachtige mist zweeft laag boven de grond. De winter lijkt alleen 
nog ’s nachts koning te zijn; het is niet koud maar de ruiten van de auto’s om 
mij heen zullen toch gekrabd moeten worden. 

Ik loop met mijn hond richting het Peereboomplein, vernoemd naar onze oude bur-
gemeester Peereboom. Het is groot en leeg op dit vroege tijdstip. De kinderkopjes 
glinsteren door de mist heen; het lijkt wel alsof we op diamantjes lopen. Mijn hond 
wil het liefst doorlopen want even verderop is het veldje waar het hondje van de buren 
altijd haar behoeften doet. Hij is tot over zijn oren verliefd op dit kleine, wandelende 
bolletje witte wol, maar ik blijf staan en kijk naar de huizen rondom het plein. Hier en 
daar is al licht aan, ik zie zelfs het silhouet van een bewoner die opstaat uit bed, zich 
uitrekt en naar zijn badjas reikt. De gevels van de huizen doen haast Amsterdams aan. 
Grote en kleine huisjes, smalle en brede gevels, alles door elkaar. 

Een zacht gebrom in de verte kondigt de komst van een auto aan. Het blijkt een klein 
vrachtwagentje te zijn. Hij rijdt naar het café recht tegenover mij. De bestuurder stapt 
uit en wordt verwelkomd door de eigenaar van het café. Samen laden ze de wagen uit 
en roken ze nog even een sigaret. De chauffeur stapt weer in, toetert een keer en gaat 
ervandoor. Inmiddels zijn er meer lichten aangegaan. In een huis rechts van mij huilt 
een baby.

De eigenaar van het café kijkt wantrouwig naar de zonsopkomst. Misschien twijfelt 
hij of hij het terras al op moet bouwen of nog even kan wachten. Achter mij klinkt een 
claxon, een auto wil erlangs. Het blijkt mijn buurman te zijn en terwijl ik aan de kant 
ga, zwaai ik. De hond zwaait op zijn manier naar het witte hondje op de passagiers-
stoel; hij trekt als een gek aan de riem en begint te piepen.

‘Straks kunnen jullie weer spelen, Molly’, zeg ik tegen hem, me er heel goed van be-
wust dat hij geen woord begrijpt van wat ik zeg. Plotseling gaat hij grommen en be-
gint hij nog meer aan de riem te trekken. Een bewoner van het plein laat zijn honden 
uit; drie Duitse herders waarmee Molly nooit echt goede vrienden is geweest. Haastig 
wens ik de man goedemorgen, terwijl hij zijn honden zo snel mogelijk bij Molly van-
daan trekt. Zelf verroer ik geen vin.

Ondertussen zijn er al wat vogeltjes gaan fluiten, in afwachting van de naderende 
lente. De twaalf perenbomen op het plein voelen de lente ook aankomen en er begin-
nen voorzichtig al wat knopjes aan de takken te komen.

Vanuit een zijstraatje hoor ik stemmen. Er wordt luid gepraat en een enkeling brult 
een onverstaanbaar lied. De wolken die uit hun mond komen van de kou lijken enorm 
door de mist en de rook van hun sigaretten. Het blijkt een groep jongeren te zijn die 
duidelijk aan het drinken zijn geweest. Even verderop zit een discotheek en het zou 
zomaar kunnen zijn dat ze daar vandaan komen. Hoewel mijn schoenen bijna aan de 
grond zijn gevroren en Molly nu toch echt ongeduldig begint te worden, blijf ik staan. 
Een meisje dat bij de groep hoort, ik schat haar niet ouder dan zeventien, neemt een 
laatste teug van haar blikje cola en gooit het op de grond. Een jongen met een rode pet 
geeft er per ongeluk een trap tegenaan. Het geluid van het blikje op de kinderkopjes 
weergalmt oorverdovend. De jongens blijven het blikje lawaaierig heen en weer trap-
pen.

Molly wordt zenuwachtig van het lawaai. Meer en meer mensen lopen op het plein, 
op weg naar hun werk of naar school. Ik ga ook op weg. Naar het uitlaatveldje en dan 
naar huis. 

Plein
Proza

door Charlot Verlouw
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Cultfest EGO 
vrijdag 6 juni t/m zondag 8 juni
Dat we in Utrecht trots zijn op onze eeuwenoude werven en de 
bijbehorende werfkelders is algemeen bekend, dus dat er een 
ondergronds festival wordt georganiseerd ligt voor de hand. 
De inmiddels derde editie van Cultfest heeft als thema ‘Ego’ en 
is een creatief festival ‘in de breedste zin van het woord’. Het 
klinkt wat vaag en experimenteel, maar je kan van kelder naar 
kelder hoppen (te voet of per boot) en je een weekend lang la-
ven aan voorstellingen, workshops, feestjes en lezingen. Zowel 
voor prikkels als voor ontspanning ben je dit weekend aan de 
gracht op het juiste adres.
www.cultfest.nl

De Utrechtse Fabriek 
zondag 8 juni en maandag 9 juni

Maar liefst 55 jonge en creatieve webwinkels presenteren zich 
dit Pinksterweekend in het Griftpark. De elfde editie van De 
Utrechtse Fabriek belooft een hippe bedoeling te worden, waar je 
ongetwijfeld een paar mooie en originele cadeautjes bemachtigt. 
Naast dit initiatief van Mokka (handgemaakte tassen van Esther 
Veereschild), Feesthoedjes (vrolijke feesthoedjes voor kinderen 
en volwassenen) en Galerie Lucie (workshops, ook al vrolijk) kan 
je in het park ook neerstrijken voor een picknick.

www.deutrechtsefabriek.blogspot.nl

Woodlum 
zaterdag 14 juni
The Village Coffee and Music en de EKKO slaan hun handen 
ineen, waarschijnlijk op zoek naar een hipster-nirvana. Het erf 
van Houtzaagmolen De Ster, (naast de Leidsche Rijn in Lom-
bok), vormt het podium van zeven acts in de categorie ame-
ricana, blues en rock-’n-roll. Behalve bier en goed eten is er 
natuurlijk koffie. De beste van Utrecht, naar het schijnt.
www.woodlum.nl 

Tropisch Vlinderfestival 
zaterdag 14 juni t/m zondag 14 september

In de Botanische tuinen, waar het altijd goed toeven is, kan je 
ook deze zomer weer terecht om een weelde aan bloemen en 
vlinders te aanschouwen. Ook eigenzinnige poppen en bizarre 
rupsen laten zich van hun beste kant zien. Kom dit natuurlijk 
schoon bewonderen, en leer weer eens wat nieuws.

www.google.com (want op de site van de UU)

Utregse Meidenloop 
zondag 29 juni
Tijdens dit hardloopevenement worden alle mannen aan 
de kant gezet. Vriendinnen, moeders en dochters lopen 
samen drie, vijf of tien kilometer en kleuren zo de bin-
nenstad roze. Het parcours loopt onder andere langs de 
Maliesingel en Nieuwegracht en als klap op de vuurpijl 
loopt iedereen onder de Dom door. Als je een nieuw re-
cord wil trennen of het hardlopen weer op wilt pakken, 
schrijf dan de Meidenloop in je agenda. Een roze outfit 
hangt sowieso al in je kast.
www.meidenloop.nl 

In Vervoering
vrijdag 1 augustus en zaterdag 2 augustus

Creatief en cultureel Utrecht presenteert zich op het intieme 
festival In Vervoering voornamelijk op wielen. Er is een hoofd-
podium, maar de meeste acts staan op een bijzonder podium: 
boten, vouwwagens, bakfietsen, oldtimers, bussen en treinstellen 
passeren de revue. Voor wie graag in beweging wordt gebracht 
en nieuwsgierig is naar verse bands, singer-songwriters, schrij-
vers, filmmakers, theatermakers en andersoortige kunstenaars 
uit onze eigen provincie kan hier in zijn vuistje knijpen. I.v.m. 
tegenvallende inkomsten rolde In Vervoering vorige zomer de 
stad niet in, maar ze hopen dat deze zomer dubbel en dwars goed 
te maken.

www.in-vervoering.nl 

Parade Utrecht 
vrijdag 18 juli t/m zondag 3 augustus
Eén keer per jaar verandert het gure Moreelsepark in een brui-
send spektakel. Meer dan zeventig voorstellingen van uiteenlo-
pende aard (het programma is bij het ter perse gaan van deze 
Alalos nog niet bekend) houden je ruim twee weken zoet. Be-
halve een culturele parel, is De Parade met wonderlijke tenten 
en feestelijke lichtjes een lust voor het oog. Voor je maag zijn er 
o.a. poffertjes en cocktails en bovendien staat er op het midden 
van het terrein een heerlijke zweefmolen. 
www.deparade.nl 

Uitgaansagenda
                                     door Zita Veugen
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Uitgaansagenda
                                     door Zita Veugen

EIGENLIJK WAS HET DE BEDOELING dat deze partyinspectie 
zou gaan over het allerlaatste A6-feest van dit collegejaar: IkeA6. 
Hoewel daar een fantastisch feestje was gebouwd verbleekt deze 

geslaagde geelblauwe partij natuurlijk naast het roze festijn van het Dies-
feest van een paar weken later. En aangezien het Diesfeest een van de (zo 
niet het meest legendarische) feesten van Alias is, zou het een schande 
zijn om hier geen partyinspectie over te schrijven. Zodoende. 

Met als thema The Devil Wears Pink, onder de zinspreuk ‘in je haute couture 
door het hellevuur’ stond de avond van woensdag 14 mei in het teken van 
roze, mode, duivels, roze modeduivels, nog meer roze en uiteraard de ont-
hulling van het 28e kandidaatsbestuur van Alias. Het thema van het feest was 

tot twee weken voor het feest echter nog niet bekend: het is gebruik dat men dat (probeert) te raden aan de hand van 
een paar tips die in de weken daarvoor worden gegeven. Desalniet-
temin wist bijna niemand het thema dit jaar te raden.

Zoals vertrouwd was het decor van de avond ’t K-Sjot. Immers, waar 
anders komt het hellevuur beter tot zijn recht dan in de obscure kie-
ren van onze favoriete werfkelder? Voor de gelegenheid waren de 
muren versierd met een aantal posters die bij een groot deel van de 
gasten wel in de smaak viel. De gratis entree in combinatie met de 
roem die het Diesfeest van Alias inmiddels geniet, zorgden ervoor 
dat de dansvloer kort na 22.00 uur binnen een mum van tijd volstond 
met feestgangers in de gekste roze outfits. Vooral de twaalf mannen 
in knalroze pak mogen daarbij natuurlijk niet ongenoemd blijven. 
Onder muzikale begeleiding van DJ Pimel (?) konden de vroege vo-
gels meteen als bezetenen aan de slag.

Naarmate de avond vorderde sloeg de spanning echter toe: 
iedereen was toch wel benieuwd naar het volgende kandi-
daatsbestuur. Rond 1.00 kwam uiteindelijk het langver-
wachte antwoord: vijf lege bierkratten werden naar voren 
getild om als minipodiumpjes te fungeren. Stuk voor stuk 
werden de nieuwe bestuursleden aangekondigd en onthuld. 
Voor zowel het publiek als het huidige bestuur als het kan-
didaatsbestuur was dit de climax waar ze al die weken op 
hadden moeten wachten: ik spreek inmiddels uit ervaring. 
De grootste verrassing (of toch ook niet) was echter dat er 
volgend jaar niet vijf, maar zes bestuursleden zullen zijn. Al 
met al genoeg reden tot felicitaties en bovenal meer ge-
feest, want na de onthulling barstte de roze massa pas 
echt los: er werd tot diep in de nacht gesprongen, ge-
knuffeld, gezoend en geschreeuwd.

Toen het feest om 4:00 tot een einde liep en iedereen in 
een roes langzaam weer naar buiten druppelde, was het 
daglicht alweer op zijn terugweg. Toen was al duidelijk 
dat het Diesfeest misschien wel het beste feest van het 
hele jaar was, al zie ik het natuurlijk door een extra grote 
roze bril. Maar ook de foto’s die de week daarna overal 
opduiken liegen er niet om. De muziek, de mensen, de 
outfits, de kroontjes, het K-Sjot: het was fantastisch. 

Partyinspectie
door Lars Nijenhuis
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