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Door Pim van den Berg

Het was een mooi moment om als enige kandidaat gekozen te worden voor 
het hoofdredacteurschap van de Alalos. Al een jaar wenste ik deze prestigieuze 
ruimte op de tweede (of is het de derde?) pagina vol te krabbelen in een vlaag 
van grootheidswaanzin. Charlotte heeft de Alalos in een opperbeste staat ach-
tergelaten, maar toen ik de gouden troon besteeg en van haar de scepter over-
nam, bleek het nog verdraaid lastig om al mijn zaken op orde te houden. Alleen 
omdat de redactie zo geweldig is en dankzij alle hulp die ik van hen kreeg en 
van oude penningmeesters, huidige voorzitters en de flexibele freelancers, ben 
ik niet in een alcoholische depressie gestort.

Wat heeft Sinterklaas met Moderne letterkunde te maken, hoor ik de scepticus 
vragen. De goeie ouwe Sint is geen schrijver; alleen een lange, schematische 
lijst van kinderen goed en stout vult het Grote Boek van Sinterklaas. Hoewel de 
goedheiligman vast een prachtig handschrift heeft, getuigt zijn naslagwerk van 
bijzonder weinig schrijftalent. Om hem hierin tegemoet te komen, schrijven 
de kinderen van Nederland ieder jaar weer onze harten op papier in de vorm 
van knullige gedichtjes en worden we beloond met lekkers. Deze Alalos is het 
antwoord van onze redactie aan de Sint. Als ik morgen wakker word, hoop ik 

dat mijn schoen tot de nok toe gevuld is, of anders.
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Hoofdrichtingwijzer

Moderne Letterkunde
Door Charlot Verlouw

HET GROTE BOEK VAN SINTERKLAAS, een hele pagina vol over een spraakmakend boek van de bestver-
kopende Britse auteur aller tijden, onze verlanglijstjes… Zoals aangekondigd staat deze Alalos in het teken 
van de hoofdrichting Moderne letterkunde. Zoals de naam doet vermoeden behandelt deze hoofdrichting 

alle westerse literatuur uit de Moderne Tijd, een periode van ongeveer 1880 tot nu. Denk hierbij aan de Tachtigers 
met hun Nieuwe Gids, de Avant-garde en literatuur over de Tweede Wereldoorlog. Maar vergeet ook Bernlef, W.F. 
Hermans en Harry Mulisch niet. Een hoop om op terug te kijken.

Ooit gehoord van 
de literaire termen 
‘metrum’, 
‘versvormen’ en 
‘tropen’?

De cursus Inleiding algemene litera-
tuurwetenschappen, in de volksmond 
ook wel ALW genoemd, is bij deze 
hoofdrichting onontkoombaar. In  het 
tweede jaar ben je namelijk verplicht te 
kiezen tussen de vakken Verhaalanalyse 
of Poëzieanalyse en ALW is voor beide 
een vereiste. En je moet van lezen hou-
den. Want lezen, dat moet je. En veel. 
Niet zomaar lezen natuurlijk. Je kiest 
in je tweede jaar tussen Verhaalana-
lyse en Poëzieanalyse, twee vakken die 
door de gemiddelde leek als de saaiheid 
zelve worden beschouwd. Je analyseert 
gedichten en verhalen tot in de diepte. 
Ooit gehoord van de literaire termen 
‘metrum’, ‘versvormen’ en ‘tropen’? 
Nee? Nou, dan wel. Na de cursus Ver-
haalanalyse lees je geen boek meer het-
zelfde. Plotstructuren, verteltechnieken 
en vertelfuncties, je weet er straks alles 
van. Eventjes een boek voorlezen aan je 
kleine neefje? Ho maar.

Het aanbod van vakken binnen deze 
hoofdrichting is zeer gevarieerd, zoals 
gebruikelijk binnen Taal-en cultuurstu-
dies. Leuke voorbeelden zijn Pak van 
Sjaalman, een cursus over Max Have-
laar, of Roads to Utopia, dat zich richt 
op utopische (en dystopische) literatuur 
in verschillende periodes en tijdper-
ken. 

Daarnaast zijn er een hoop vakken te 
volgen over Franse, Duitse of Latijns-
Amerikaanse letterkunde. Je zou het 
misschien niet meteen verwachten, 

Je belandt als afgestudeerd Modern Letterkundige waar-
schijnlijk bij uitgeverijen, als redactiemedewerker, of bij 
culturele instellingen als bibliotheken of musea.

maar de hoofdrichting Moderne letter-
kunde is veel breder dan alleen Neder-
landse letterkunde. Wat denk je bijvoor-
beeld van Holocaust und Deutsches 
Gedächtnis? Of English Creative Wri-
ting? Als je niet-Nederlandse vakken 
wil volgen, is het natuurlijk wel wijs om 
van die taal één of meerdere taalvaardig-
heidsvakken gevolgd te hebben, anders 
wordt het lastig lezen. Je bachelorscrip-
tie schrijf je bij de opleidingen Duits, 
Engels, Frans, Italiaans, Literatuur-
wetenschap, Nederlands, Portugees, 
Spaans of Theaterwetenschap. Uiteraard 
hangt de keuze uit deze opleidingen af 
van het onderwerp dat je kiest.

Het leven houdt gelukkig niet op na 
de bachelorscriptie, want daarna is er 
altijd nog de master. Uiteraard hoef je 
deze niet aan de Universiteit Utrecht te 
volgen. Maar als je de Domstad niet wil 
verlaten, zijn er genoeg mogelijkheden. 
Een voorbeeld van een relevante mas-
ter aan Universiteit van Utrecht is Li-
teratuur en cultuurkritiek, een master 
met een sterke nadruk op lezen en be-
kritiseren.  Hierbij zul jij je gedachten 
over een literair werk uitwisselen met 
medestudenten en kritisch leren schrij-
ven over literatuur. 

Op een gegeven moment zul je het 
studeren toch vaarwel moeten zeg-
gen en ga je aan het werk. Over het 
algemeen zul je als afgestudeerde in 

de Moderne letterkunde niet meteen 
terecht komen bij de baan van je dro-
men. Je belandt als afgestudeerd Mo-
dern Letterkundige waarschijnlijk bij 
uitgeverijen, als redactiemedewerker, 
of bij culturele instellingen als biblio-
theken of musea. Maar voor je bij het 
Stedelijk Museum aan de slag kunt of 
in de redactie van de Elsevier zit, zul je 
nog veel andere baantjes hebben. Niet 
alleen Modern letterkundigen zoeken 
namelijk hun heil in deze sector, dus 
de weg naar de top is lang, moeilijk en 
hobbelig. 

Alias-Agenda

Cassa-avond
Aangezien de nieuwe commissie-
leden van de Cassa barsten van de 
leuke ideeën is het weer tijd voor 
een Cassa-avond. De kledingruil 
zal wederom niet ontbreken en dit 
jaar veilen we geen spullen maar 
MANNEN. Je kunt natuurlijk ook 
gewoon gezellig iets komen eten 
en drinken. En vergeet je oude 
boeken niet: deze kun je name-
lijk op de avond voordelig via ons 
doorverkopen. 

Wat: Cassa-avond
Waar: Aliashok
Wanneer: 22 november
Hoe laat: 18.00
Prijs: Toegang gratis

Biercantus
De eerste grote activiteit van de Lustrumcommissie is een 
Biercantus. Dit belooft een ontzettend gezellige avond te wor-
den vol foute meezingers en genoeg bier voor iedereen. De 
Cantus wordt georganiseerd in samenwerking met meerdere 
studieverenigingen. Kom allemaal meezingen en meedrinken.

Wat: Biercantus
Waar: K-Sjot
Wanneer: 27 november
Hoe laat: Nader bekend te maken
Prijs: Nader bekend te maken  

Full Moon Blacklight Party
Aansluitend aan de Biercantus organiseert de Party&Co 

ook een Full Moon Blacklight Party. In samenwerking 
met Akt en Awater belooft dit een geweldig feest te 

worden. Block de hele nacht van de 27e dus in je agenda. 
Cocktails will be served. 

Wat: Full Moon Blacklight Party
Waar: K-Sjot

Wanneer: 27 november
Hoe laat: Vanaf 23.00 uur

Prijs: €3,- voor Aliassers, €4,- voor niet-Aliassers

Theatergroep Arrogantjes
De cultuurcommissie nodigt je uit om te komen kijken naar 
theatergroep de Arrogantjes voor een avond vol humor, drama 
en zang. De zeven leden van de theatergroep doen aan impro-
visatie, waarbij snelle korte komische games worden afgewis-
seld met ontroerende scènes, 
ingewikkelde hersenkrakers en 
een wervelende musical. Als 
publiek krijg je een grote rol 
toegeschreven, omdat opmer-
kingen of verhalen uit het pu-
bliek de input van de voorstel-
ling vormen. 

Wat: Voorstelling van Theater-
groep Arrogantjes
Waar: Werftheater Utrecht
Wanneer: 29 november
Hoe laat: Vanaf 20.30
Prijs: Nader bekend te maken

Sinterklaas-koffieleute
Ook bij de koffieleute mag de goede Sint niet ontbreken. 
Geniet van echte Sinterklaashapjes en drankjes in thema 
van de goedheiligman en zijn trouwe Zwarte Pieten. Tijd 
om de gure decembermaand te vergeten en knus bij el-
kaar te kruipen voor warme drankjes. 

Wat: Sinterklaas-koffieleute
Waar: Aliashok

Wanneer: 5 december
Hoe laat: 12.00 uur

Prijs: €1,-

Oliebollenactie
Trek je handschoenen maar aan, want ook dit jaar 
zal de Cassa weer overheerlijke oliebollen  verko-
pen. Deze stoere commissie zal de hele dag in de 
kou begeven om lekkernijen aan de man te brengen. 
De helft van de opbrengst zal ook nog eens naar een 
goed doel gaan. Kopen dus.

Wat: Oliebollenactie
Waar: De Drift
Wanneer: 18 december
Hoe laat: Nader bekend te maken
Prijs: Nader bekend te maken

Roaring Twenties-diner
Geheel in stijl zal de KookCie ook dit jaar een Kerstdiner 
verzorgen. Waan je terug in de swingende tijden van de 
jaren twintig met het Roaring Twenties-diner. Je smaak-
papillen zullen genieten van exquise liflafjes en tongstre-
lende gerechten. Vergeet je boa of rokkostuum niet, want 
het zal een flamboyante avond worden.

Wat: Roaring Twenties-diner
Waar: Centrum EMMA
Wanneer: 19 december
Hoe laat: Nader bekend te maken
Prijs: Nader bekend te maken



VAKKENVULLER

Door Iris van KorvenFILOSOFIE. OOK IN DE gees-
teswetenschappen zijn er nog 
velen die de rillingen over 

hun rug voelen lopen bij alleen de 
gedachte. Jildou Fabriek dacht er al-
lerminst zo over. Bij een lezing over 
tijd en bewustzijn hoorde ze hoog-
leraar en literatuurwetenschapper 
Maarten van Buuren praten en was 
ze verkocht. De bevlogenheid waar-
mee hij over zijn vakgebied vertelde, 
was voor Jildou voldoende aanlei-
ding zich in te schrijven voor de 
cursus Literatuur en filosofie. Daar 
heeft ze tot op de dag van vandaag 
geen seconde spijt van gehad. Jildou 
waarschuwt echter wel: “Het is wel 
echt zijn feestje. Je vindt het gewel-
dig inspirerend, of je vindt juist dat 
hij totaal doorslaat in zijn passie.”

Het mag gezegd: Jildou Fabriek is een be-
zige bij. Vorig studiejaar nog vervulde ze 
de functie van penningmeester in het be-
stuur van Alias, sinds september schrijft 
ze columns voor DUB en is ze lid van het 
faculteitsbestuur van de faculteit Gees-
teswetenschappen. Literatuur en filosofie 
was een vrij pittige cursus, zegt ze. “Het 
is best wel een zware cursus, ja. De stu-
dielast is relatief hoog aangezien je veel 
schrijfopdrachten moet inleveren en je de 
colleges goed moet voorbereiden.” In dat 
laatste zag ze geen probleem. Ze vond de 
cursus zo interessant, dat ze daar met ple-
zier tijd en moeite in stopte. Toch ging het 
afronden van de cursus niet van een leien 
dakje. Ze had goed geleerd voor het ten-
tamen, maar haalde geen voldoende. Met 
de schrijfopdrachten wist ze haar gemid-
delde cijfer alsnog voldoende omhoog te 
halen.

In de cursus bestudeer je zogezegd de 
huis-, tuin- en keukenfilosofie vanuit li-
teratuurperspectief. Daar horen per week 
twee hoorcolleges bij waarin steeds een 
andere toonaangevende schrijver centraal 
staat. “Je leert veel schrijvers kennen die 
van grote invloed zijn geweest in de filo-
sofie”, aldus Jildou. “De docent was zelf 
bijvoorbeeld helemaal weg van Nietzsche, 
maar ook Sartre en Machiavelli werden 
behandeld. Omdat de docent zelf Frans 
studeerde, werden er vanzelfsprekend ook 
veel Franse schrijvers aangehaald.” 

Wat Jildou vooral wil benadrukken is dat 
de cursus helemaal niet zweverig, maar 
juist “lekker toegepast” is. “Voor een van 
de schrijfopdrachten moest je bijvoor-
beeld een van je eigen dromen analyseren 
en in columnvorm weergeven. De docent 
vertelde een van zijn eigen dromen tijdens 
het betreffende college en legde uit hoe je 
jezelf kunt trainen in het onthouden van 
je dromen. Ook moesten we een roman 
lezen van de Russische auteur Ivan Toer-
genjev.”

Wat betreft praktische zaken rondom de 
cursus vertelt Jildou dat er helaas geen 
werkcolleges zijn, maar dat ze die niet 
echt heeft gemist. Verder moet je naast de 
schrijfopdrachten waar ze het eerder over 
had, één groot essay inleveren en één ten-
tamen afleggen. Om de cursus te kunnen 
volgen hoef je slechts dertig studiepunten 
behaald te hebben, ondanks het feit dat 
het een cursus op niveau 3 is.
Volgens Jildou is Literatuur en filosofie 
een uitdagende cursus waarbij de docent 
helemaal losgaat. “De manier waarop hij 
over zijn vakgebied en zijn passie vertelt, 
is heel inspirerend. Tijdens de hoorcolle-
ges krijg je duidelijke uitleg over de litera-
tuur die je behandelt, maar deze wordt je 
wel aangereikt vanuit een bepaalde visie.” 
Jildou verwijst hiermee naar de eigenzin-
nigheid van de docent. Ze wijst ten slotte 
op het verschil met wetenschapsfiloso-
fie: “Deze cursus is echt iets voor als je 
een beetje een filosofische achtergrond 
wil, maar niet per se heel wetenschappe-
lijk met filosofie bezig wilt zijn. Eigenlijk 
probeer je alle denkbeelden direct toe te 
passen en doe je zodoende veel schrijfer-
varing op.”

LITERATUUR & FILOSOFIE

VAKKENVULLER

 Literatuur, film en muziek
Door Marit van de Mortel

De cursus brengt verschillende disciplines 
bij elkaar: filmwetenschappen, literatuur-
wetenschappen en nieuwe media – maar 
opvallend genoeg niet de muziekweten-
schappen. Tot grote verwarring van me-
nig student behandelt dit vak namelijk 
‘de wisselwerking tussen literatuur, film 
en nieuwe media’. Waar ooit nog het boek 
de heersende narratieve kunstvorm was, 
heeft dit medium het in de twintigste en 
eenentwintigste eeuw moeten stellen met 
de concurrentie van respectievelijk film en 
digitale media. Tijdens deze cursus zal de 
student deze uitdaging aan de literatuur 
onderzoeken, evenals hoe de literatuur 
zich in reactie daarop heeft ontwikkeld.

Zich voorzichtig uitdrukkend, stelt twee-
dejaars TCS’er Film- en Televisieweten-
schappen Johanna Fuhler dan ook dat de 
titel ‘een klein beetje bedrieglijk’ is. Roos 
Muis (tweedejaars TCS’er Moderne Let-
terkunde) beaamt dit, maar haalt ook een 
interessant voorbeeld aan van de integra-
tie van muziek in de cursus: “Tijdens col-
lege keken we een filmfragment met onze 
ogen dicht, waarbij we moesten bedenken 
welk verhaal de muziek en de geluiden 
ons vertelden.” Daarnaast is muziek in 
het laatste hoorcollege het centrale thema. 
Meer op muzikaal gebied valt echter niet 
te verwachten.

Elke week wordt er een subcategorie uit-
gelicht die zich op een bepaalde manier 
verhoudt tot boekverfilmingen, waarbij 
één boek(verfilming) als voorbeeld dient. 
Zo komen het proces van verfilming (Ato-
nement), het schrijven van een filmscript 
(met een Creative Writing Workshop) en 
de anti-Western (Midnight Cowboy) aan 
bod. In deze diversiteit schuilt waarschijn-
lijk de grootste aantrekkingskracht van de 
cursus. “Zo leer je vanuit verschillende 
invalshoeken naar boekverfilmingen kij-
ken”, meent Johanna. Roos bespeurt zelfs 
een uitbreiding van haar kunstzinnige 
smakenpalet: “Ik leer zoveel nieuwe din-
gen kennen op het gebied van film en li-
teratuur – soms ook films en boeken die 
mij in de eerste instantie helemaal niet 
aanspraken. Het is dan een uitdaging om 
toch een soort bewondering op te bren-

gen. Nu ik me bijvoorbeeld in de Western 
verdiept heb, vind ik het opeens een heel 
leuk genre.”

Een ander pluspunt van deze cursus is 
de manier van toetsen – niet in de laatste 
plaats omdat er geen tentamen is. Studen-
ten moeten een presentatie houden (20%), 
een eindessay maken (50%) en om de 
week een mini-essay schrijven (15%). De 
crème de la crème waarin ieder al zijn of 
haar creatieve uitspattingen in kwijt kan, 
is echter de opdracht om een screenplay 
te schrijven, waarbij een kort verhaal (de 
student kan uit zes verhalen kiezen) naar 
beeld moet worden ‘vertaald’. “Door daar 
intensief mee bezig te zijn, ga je de twee 
verschillende media – literatuur en film – 
heel goed begrijpen”, aldus Roos, “Ik heb 
een week verhalen gelezen, over persona-
ges nagedacht, zoekend naar de juiste mu-
ziek. Ik vond het heerlijk. Het voelde goed 
om echt iets gemaakt te hebben.”

Op de colleges hebben beide studenten 
echter veel aan te merken. Waar Johanna 
de inhoud van de hoor- en werkcolleges 
zeer goed vindt, schiet de presentatie van 
de hoorcolleges volgens haar tekort en 
zouden de werkcolleges te weinig variatie 
bevatten. Roos meent zelfs dat de colleges 
te ‘vlak’ zijn. Ook het bovengenoemde ge-
brek aan muziek is een kritiekpunt. Toch 
zijn beide studenten over de cursus in 
haar geheel overwegend positief.

Tot slot nog enkele praktische zaken. ‘Lite-
ratuur, film en muziek’ is een niveau 3-vak 
van Literatuurwetenschappen en wordt 
gedoceerd in blok 1. De voertaal is Engels, 
maar studenten mogen de opdrachten in 
het Nederlands maken.

Wil jij leren om op een kritische ma-
nier naar film en literatuur te kijken 
en daarmee ook nog je schrijfvaar-
digheid en analysevermogen verbe-
teren? Dan is deze cursus een goede 
toevoeging aan jouw vakkenpakket.

ASEER JIJ AL JOUW KENNIS van 
de grote literaire werken op veelge-
prezen verfilmingen? Of verspil jij 
je tijd niet aan een proletenmedium 
zoals film en verdiep jij je liever in 
een goed boek? Hoe het ook zij, ‘Li-
teratuur, film en muziek’ biedt de 
kans om deze grenzen over te steken. 

B



Buitenlandcorrespondent

 Madison USA
Door Inge Oosterhoff

MADISON IS NIET HET EERSTE waar studenten aan denken als ze overwegen om te gaan studeren in 
Amerika. Toch zou Madison, ondanks de standaardvoorkeur voor plaatsen als Californië en Florida, bij 
iedereen die voor uitwisseling naar Amerika wil op zijn minst in de top twee moeten staan. Ja, het is er 

koud in de winter en ja, niemand die je kent heeft er waarschijnlijk ooit van gehoord. Maar het is niet voor niets dat 
Madisonians ook wel naar hun stad verwijzen ‘America’s best kept secret’. 

Natuurlijk is feesten hier niet het enige wat ik doe, want ik blijf 
een nerd. Met een hoofdrichting in Amerikanistiek zit ik hier 
natuurlijk sowieso goed, maar met een interesse in Afro-Ame-
rikaanse cultuur en muziek al helemaal. Ik volg hier dan ook 
cursussen in Afro-American History en Black Music. Daarnaast 
volg ik een cursus in Creative Writing en, jawel, naaktschilderen. 
Je kunt hier namelijk alle vakken die je je kunt bedenken volgen, 
variërend van bowlen tot Daoïsme tot US Electoral Politics in 
Hollywood Films. Niet alles kun je omzetten naar een cijfer in 
Utrecht, maar het is wel leuk om eens iets anders te doen. Ook 
zijn de lessen hier meestal maar 50 minuten, wat het een stuk 
minder vervelend maakt om 4 vakken tegelijk te volgen. En hoe-
wel je vaker essay-opdrachten en examens (midterms) hebt, is 
het niet moeilijk om goede cijfers te halen.

Een aantal dingen die je je wel moet realiseren: het kost tijd om 
je visum te regelen, je bent verplicht een zorgverzekering af te 
sluiten bij de universiteit (voor je visum) en zoek een kamer via 
craigslist, dat scheelt veel kopzorgen. Maar vooral: geniet van 
de geweldige mensen, de Amerikaanse stereotypen, de feestjes, 
de cursussen en maak tripjes naar Chicago, Milwaukee en alle 
andere plekken waar je altijd nog heen wilde in Amerika. On 
Wisconsin!

Dit ‘kleine’ stadje (naar Amerikaanse norm) in Wisconsin is een 
van de meest unieke plekken in Amerika. De campus ligt tussen 
twee grote meren en heeft eindeloos veel mooie natuur. In de 
zomer kun je zeilen, kajakken en windsurfen op het meer, lekker 
biertjes drinken op Memorial Terrace of rondlopen op Campus 
en in State Street. In de winter kun je in de talloze gezellige kof-
fieshops lekker met een soy chai latte huiswerk maken (lees: face-
booken en skypen) of over de bevroren meren marcheren.

Dan de universiteit, want daar moet je ook heen. Niet alleen staat 
de universiteit van Madison aangeschreven als een van de beste 
universiteiten van Amerika, het staat ook aangeschreven als een 
van de beste party-universiteiten van Amerika. Dat kan ik alleen 
maar beamen. Het motto hier is: work hard, play hard. Of zo-
als mijn Amerikaanse huisgenoot George het zojuist beschreef: 
“UW students: fulltime students, fulltime alcoholics”. Dit bete-
kent niet dat je hierheen moet gaan om dronken te worden (of 
in Amerikaanse termen: mad schwasted). Dat is natuurlijk niet 
verantwoordelijk, jongens en meisjes. Maar het is wel zo dat je 
hier naast je studie genoeg te doen hebt.

Overal zijn feestjes waar je spellen kunt doen als beer pong, flip 
a cup of corn hole. Alle bars hebben specials zoals $1,- beers en 
$2,-  Long Island Ice Teas. Tijdens het Fall semester zijn er Ame-
rican football-wedstrijden van de Wisconsin Badgers om naartoe 
te gaan. Ook kun je op zijn Amerikaans Halloween en Thanksgi-
ving vieren. Tijdens het Spring semester heb je het underground 
studentenfeest ‘Mifflin’ en natuurlijk Spring Break, wanneer de 
meeste studenten vluchten naar Florida of Miami, want daar is 
het lekker warm.

P.S.: Als je meer wilt weten over hoe het is om in Madison te studeren, dan kun je mijn blog
 ingeinamerica.blogspot.com 

lezen. 

Van boekenwurm tot academicus, 
Of: waarom wij blij zijn met KLM

Door Welmoed Wagenaar

De meeste mensen zijn er aan het begin van hun universitaire loopbaan al meer dan vertrouwd mee: boeken. Op de middel-
bare school krijg je lesboeken en literatuurlijsten voor je neus. Velen van ons noemen zichzelf met trots een boekenwurm. 
Lezen is een veelgenoemde hobby en er is niet voor niets een speciale hoofdrichting binnen TCS die zich richt op de letter-

kunde. Ook de niet-lezers onder ons kunnen er niet omheen, want waar anders dan in de stapels boeken die ons onze stufi kosten, 
moet je kennis opdoen? 

Soms vraag je je af wat je nu eigenlijk kunt beginnen met al die boekenkennis. Er is steeds meer aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie 
onder studenten en binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Studenten willen hun vakkenpakket maar al te graag aanvullen met 
nevenactiviteiten als commissie- of vrijwilligerswerk en een stage, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De opleiding 
speelt op deze ontwikkelingen in. Binnen TCS is er sprake van een verplichte stage; spannend, maar uiteindelijk het grootste leerpro-
ces dat veel TCS’ers meemaken gedurende hun studie. Ook kunnen we met trots stellen dat dankzij Alias de pilot loopt van SAMEN, 
waarbij je als student wordt gekoppeld aan een persoonlijke alumni-coach. En we hebben natuurlijk de cursus Kennis, letteren en 
maatschappij. 

“KLM, dat is toch dat horrorvak van jaar 3?” Nou, nee. Of in ieder geval niet meer! De laatste jaren is er goed geluisterd naar com-
mentaar van studenten (weet je direct waar die cursusevaluaties aan het einde van een blok goed voor zijn) en de veranderingen 
hebben geleid tot waardering voor het vak. Nu ben je niet alleen bezig met kennis en vaardigheden opdoen, je gaat nadenken en dis-
cussiëren over je positie als wetenschapper en waarom je als geesteswetenschapper trots kunt zijn. Wetenschapsfilosofie is best pittig, 
maar het is voor velen een verademing verder te kijken dan de collegezaal. Je kijkt van een afstand naar je eigen vakgebied en toetst 
verschillende thema’s. Hoe pakt jouw vakgebied dingen aan? Waarom is geesteswetenschap óók wetenschap? Wat kun jij betekenen in 
de maatschappij? Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Op deze manier is KLM een cursus die de boekenwurm naar een hoger niveau 
tilt en laat voelen waarom jij, TCS’er en academicus in wording, waardevol bent voor de samenleving. Een welkom steuntje in de rug.

Structuur
Door Charlot Verlouw

Ik houd van structuur. Ik vind het fijn als dingen duidelijk 
zijn en alles op een rijtje staat. Je kunt je dan misschien ook 
voorstellen dat ik als eerstejaars TCS’er behoorlijk van mijn 

voetstuk gevallen ben tijdens de eerste weken. Voor een struc-
tuurliefhebbend persoon heb ik namelijk een behoorlijke struc-
tuurloze studie gekozen. Nou ja, er is wel structuur, maar die 
moet je vooral zelf scheppen. En dat is nogal een opgave.

Ik vertel uiteraard niets nieuws. Eigenlijk heb ik in de boven-
staande alinea de essentie van de studie samengevat. Misschien 
dat de klap voor mij iets harder aankwam, aangezien ik gewend 
was aan de zeer strikte structuur van de opleiding Geschiedenis. 

In elk geval, structuur scheppen dus, en dat begon deze zomer 
met het kiezen van een taal. Man oh man, wat is dat moeilijk. Ik 
wilde allereerst geen Engels, want ik verkeerde in de veronder-
stelling dat ik dit al goed genoeg kon. Niets is minder waar, maar 
dat is een andere discussie.

Toen dacht ik aan Italiaans, of Portugees, of ja! Leuk! Laat ik Ara-
bisch gaan doen! Of Hebreeuws, of Keltisch, of...

Nee, realistisch blijven. Frans of Duits, dat waren de opties. Daar 
heb je het meeste aan. Duits omdat de Duitsers onze belangrijk-
ste handelspartners zijn, en Frans omdat het een taal is om ver-
liefd op te worden. En omdat de beste films natuurlijk Franse 

films zijn. Wikken en wegen, twijfelen, nadenken, nog maar eens 
twijfelen. Uiteindelijk koos ik Frans. Ik was namelijk altijd al wel 
goed geweest in Frans. Duits had bovendien die vreselijke naam-
vallen en Frans niet. 

Inderdaad, Frans heeft geen naamvallen, maar daar is dan ook 
alles mee gezegd. Elke regel heeft een uitzondering, en ook die 
uitzondering heeft een uitzondering. Maar geldt die uitzonde-
ring alleen voor de vrouwelijke vorm, of was het nou de manne-
lijke? Of was het alleen de mannelijke vorm in de derde persoon? 

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het leuk om te leren. Maar 
moeilijk is het wel. Zo langzamerhand komen die grammatica-
regels mijn neus uit. 

Het mooiste daarvan is dat dit helemaal niet erg is. Want over een 
aantal weken begint blok 2 en dan heb ik helemaal geen Frans 
meer. Dat vind ik prima. Vind je een vak leuk, dan ga je er mee 
door. En vind je een vak niet leuk, dan stop je er toch gewoon 
mee? Even goede vrienden. En dat is wat mij zo bevalt aan TCS. 



WEEDERDE DEEL VAN de Nederlandse stu-
denten doet niet meer moeite dan nodig is om 
de tentamens te halen, aldus de WO-Monitor 
2011. Staatssecretaris van onderwijs, cultuur 
en wetenschap Halbe Zijlstra schreeuwt moord 
en brand om deze zogenaamde ‘zesjescultuur’ – 
alsof het de studenten zijn die de Nederlandse 
economie om zeep helpen. Zelf zie ik het pro-
bleem niet in van de cultuur van, het al dan niet 
bewust, genoegen nemen met een zesje. Ster-T

Ode aan de 
‘zesjescultuur’

Door Wouter Moraal

ker nog, het streven naar een ‘studenten-tien’ – zoals ik iemand eens met een 
glimlachje zijn prestaties hoorde goedpraten – is volgens mij nog goed voor 
velen ook. 

Natuurlijk is het begrijpelijk dat Zijlstra hamert op een algemene verhoging van de cijfers 
van studenten. Cijfers van studenten worden internationaal met elkaar vergeleken. Zijl-
stra schijnt enkel als doel te hebben ons nationale ‘wij-zijn-de-beste’-statusgevoel hoog te 
houden; bovendien lijken zijn maatregelen in de praktijk niet te zorgen voor een drang 
om hogere cijfers te halen. Ze zijn vooral gericht op verkorting van het studietraject waar-
door klachten als faalangst en stress onder studenten worden versterkt.

Echter, wie doelgericht streeft naar een zes voor een vak, is zich ervan bewust dat stu-
die enkel een deel is van zijn of haar leven. Daarnaast heeft een student allerlei andere 
bezigheden, zoals werken, sporten, commissiewerk, bestuursfuncties, vriendschappen, 
muziek maken, hobby’s, etcetera. Wanneer er meer tijd in commissiewerk of een hobby 
wordt gestopt, wordt er minder tijd en moeite besteed aan studie. Andersom geldt dat 
ook.

Vanzelfsprekend is het de keuze aan de student zelf om zijn tijd en inzet te verdelen over 
al zijn bezigheden en interesses. Er zijn ook studenten die wel buitengewoon veel tijd aan 
hun studie besteden en minder aan andere zaken. Niks mis mee, zij vinden het gewoon-
weg heel erg leuk en spannend om ermee bezig te zijn of zien een toekomstige functie als 
onderzoeker voor zich. Toch betekent dat niet dat iedereen dezelfde prioriteiten hoeft te 
stellen. 

Opmerkelijk genoeg zijn het vaak niet eens hoge cijfers bij de studie, die ervoor zorgen 
dat je een goede toekomst tegemoet gaat – een goede toekomst, is dat trouwens niet het 
doel van onderwijs? Heb je wel eens gehoord van een sollicitatie na afronding van een 
studie waarbij werd gezegd: “nou Kees, we hebben even je cijfers van je studie bekeken en 
op grond daarvan…” Nee, bij de meeste bedrijven gaat het vooral om vaardigheden, zoals 
met mensen om kunnen gaan, leiding kunnen geven, goed kunnen schrijven of het tonen 
van inzet en creativiteit en bovenal: een goed en blij mens te zijn.

Bovendien, wie tevreden is met een zes voelt minder druk en stress en heeft tijd over voor 
andere dingen naast zijn studie. Die andere dingen zijn naar mijn mening misschien nog 
wel belangrijker dan studie zelf voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Ontwikke-
ling van een bepaalde persoonlijkheid, dat zal de universiteiten en de overheid namelijk 
een worst wezen. Als er maar op korte termijn geld in het laatje komt. En dat terwijl ei-
genlijk doorontwikkelde, gelukkige mensen de samenleving de grootste dienst bewijzen.

Minority Report:
Jeugdculturen, muziek en media

Door Kristella Hak 

BIJ TCS’ERS IS EEN AANTAL MINORS erg populair. Denk aan Bestuur en organisatie, conflictstudies en 
Kunstbeleid en management. De lijst op de site van de Universiteit is echter vele malen langer en het is dan 
ook zeker de moeite waard om eens verder te kijken. De Alalos helpt je op weg en zal de minor Jeugdcultu-

ren, muziek en media toelichten. Vorig jaar stonden er welgeteld zes mensen hiervoor ingeschreven, een erg select 
groepje. De vakken zitten echter vol, met onder andere veel studenten van Sociale wetenschappen en Muziekweten-
schappen. 

De minor richt zich op de verbanden tussen verschillende media 
en verschillende groeperingen. Ook populaire cultuur en muziek 
spelen een grote rol. Muziek luisteren, videoclips analyseren en 
een tijdschrift maken, wat wil je nog meer? De faculteit Gees-
teswetenschappen biedt de minor aan, maar de vakken sluiten 
voornamelijk aan op de Sociale Wetenschappen en Muziekwe-
tenschappen. Hieronder volgt een kort overzicht van de vier vak-
ken binnen deze minor.

Jeugdculturen, muziek en media gaat van start met het inlei-
dende niveau 2-vak Cultuur, communicatie en nieuwe media.  
Hoewel er veel studenten zitten die meer thuis zijn in de Sociale 
wetenschappen dan de gemiddelde TCS’er, is de cursus erg toe-
gankelijk. Basisbegrippen uit de Sociale wetenschappen worden 
uitgelegd middels verschillende wetenschappelijke theorieën. Er 
wordt met name gekeken naar de invloed van nieuwe media op 
jongeren, bijvoorbeeld op hun identiteitsvorming. Ook zijn er 
verschillende gastcolleges over fenomenen als games en Face-
book, die het vak nog interessanter maken. 

In blok 2 wordt de cursus Popcultuur en popmuziek aangebo-
den (niveau 2). In de cursusbeschrijving staat dat je basiskennis 
moet hebben van statistiek. Laat dit je echter niet afschrikken, 
want ook zonder is het prima te doen. Voor de discussiegroepen 
moet je onderzoeken naar muziek en jeugd lezen. Hoewel deze 
saai en lastig kunnen zijn, is het belangrijk om ze bij te houden. 
De hoorcolleges staan los van de discussies en zijn fantastisch. 
Je krijgt een spoedcursus moderne muziekgeschiedenis, van jazz 
tot disco tot punk. Daarbij wordt uiteraard veel muziek gedraaid. 
De colleges zijn zo leuk dat de meeste mensen geen enkele willen 
missen.

Docente Isabella Van Elferen maakt het de eerste les van Sub-
cultures in Cyberspace (blok 3, niveau 2) gelijk duidelijk: dit vak 
dient serieus genomen te worden en is hard werken; gelukkig is 
het ontzettend leuk. Elke week wordt een subcultuur uitgelicht, 
bijvoorbeeld punk, emo of hippie. Aan de hand daarvan wor-
den verschillende theorieën over (sub)cultuur besproken. Verder 
wordt er in dit vak veel naar muziek geluisterd, veel gedebatteerd 
en flink wat geschreven. Uiteindelijk resulteert dit in een heus 
wetenschappelijk tijdschrift, met een glossy-uiterlijk. Hierop 
volgt nog een tijdschriftenmarkt waar iedereen als zijn of haar 
subcultuur verkleedt gaat, wat leidt tot hilariteit alom.

De cursus Muziek en media (blok 4, niveau 3) is een feestje. Na-
tuurlijk moet je artikelen lezen en opletten tijdens de colleges, 
maar je bekijkt vooral veel videoclips, filmfragmenten, series en 
videogames. Je leert niet alleen over de basis van muziektheorie, 
maar ook hoe filmmuziek werkt, hoe videoclips in elkaar zitten 
en hoe game-muziek de ervaring van een spel beïnvloedt. Ook 
bij dit vak accepteert Isabella van Elferen geen laksheid, maar de 
studielast (teksten lezen en opdrachten schrijven) valt mee. Dit 
vak zal jouw inzicht in de muziekwereld om je heen vergroten en 
ertoe leiden dat je nooit meer hetzelfde naar een film zult kijken.

Helaas is er geen master die direct op de minor Jeugdculturen, 
muziek en media aansluit. Het is er één die je moet kiezen uit 
interesse, maar dan is het ook echt een aanrader. De vakken zijn 
leerzaam en leuk, de studenten uit verschillende richtingen erg 
interessant om mee te discussiëren en je bent in ieder geval ori-
gineel in je keuze.



Museum
Het Stedelijk Museum

door Lauren van Dijk

Sinds 23 september is het vernieuwde Stedelijk Museum 
weer open voor publiek. Deze moderne-kunstliefheb-
ster besloot er dus maar eens een kijkje te nemen. 

De nieuwe aanbouw lijkt een soort vliegdekschip of onderzeeër-
achtige constructie die aan het oude pand is vastgemaakt. Het 
heeft een bevreemdend effect. Eenmaal binnen word je omarmd 
door de overweldigende ruimte en witheid. In het midden van het 
museum bevindt zich een trap die omgeven is door veel gekleurde 
lichtjes. 

Op de begane grond is de beeldende kunst van 1850 tot 1960 te 
vinden. Denk hierbij aan grootheden als Kandinsky, Malevich of 
Mondriaan. Een heel spektakel is de Cobra-kamer. De bekendste 
Cobra-schilderijen hangen vlakbij elkaar gerangschikt over alle 
omgevende muren. Er is ook een doorgang naar een kleinere ka-
mer die volledig in Cobra-stijl is geschilderd. 

De bovenverdieping geeft de kunst veel ruimte. Aldus hangt er 
soms slechts één schilderij per muur, zoals bij verscheidene kleur-
vakschilderijen. Door de ruime opzet zijn deze schilderijen nog 
indrukwekkender. Het schilderij van Osama Bin Laden door Mar-
lene Dumas is ook een ‘must-see’. Bin Laden verleidt je even met 
zijn onschuldige blik en dan besef je pas wie je aanstaart.

In de nieuwe vleugel is er aandacht voor hedendaagse kunste-
naars. Dit betekent dat er ook video’s zijn van mensen die tien uur 
lang om een huis heen rennen. Of een Boeddha-beeld dat direct 
wordt uitgezonden op een tegenoverliggend televisiescherm: een 
aanklacht tegen de media-beluste maatschappij. Als je langsloopt, 
zie je jezelf in beeld.

Mijn dag in dit museum was heel leuk en iedereen die openstaat 
voor moderne kunst zou naar mijn mening een kijkje moeten 
nemen. Er zijn veel werken die tot de verbeelding spreken en klas-
siekers die je echt gezien moet hebben. Als je wilt, ga ik met je mee, 
want ik wil nog wel een keer!
 

Toneel
Herakles

door Anita Zijdemans

Tot en met eind oktober heeft toneelgroep De Appel elk 
weekend twee keer het toneelstuk Herakles opgevoerd. 
Negen bedrijven van elk ongeveer een uur, steeds met 

een kwartier pauze tussendoor. Dertien acteurs, in totaal een 
dag van elf uur. 

Als je het zo leest, zou je verwachten dat het op den duur gaat 
vervelen, maar niets is minder waar. Elf uur lang zit je op het 
puntje van je stoel, elf uur lang houd je je adem in. De spanning 
blijft tot op het laatste moment om te snijden; de verrassingen, 
de humor, er is geen moment dat het inzakt. 

Bovendien hangt er een heerlijke, informele sfeer. De kwaliteit 
van het toneelstuk is hoog genoeg om het elitair te maken, maar 
de acteurs zijn menselijk genoeg om zich daar niets van aan te 
trekken. Sterker nog, de acteurs komen na afloop van de dag 
gewoon naast je aan de bar staan.

Helaas is Herakles nu niet meer te bekijken, maar deze fantas-
tische toneelgroep is al bezig met de volgende voorstelling. En 
geloof me, die wordt ook ongelooflijk goed.

Film
Alleen maar nette mensen

door Pim van den Berg

Alleen Maar Nette Mensen is Lodewijk Crijns’ nieuwste 
film, naar het gelijknamige boek van Robert Vuijsje. 
Crijns tracht de cultuurbotsing uit te beelden tussen 

het ‘nette’ Oud-Zuid en de Bijlmer, maar slaagt hier allerminst 
in. David Samuëls (Géza Weisz) is een jood in naam alleen: de 
enige uiting van zijn geloof is een Davidster om zijn nek. Hij 
dumpt zijn beeldschone, blanke jeugdliefde en laat zijn ambities 
varen in het najagen van zijn sluimerende fetisj: seks met de 
meest voluptueuze negerin die hij kan vinden. Aldus ontmoet 
hij Rowanda (Imanuelle Grives), de opgefokte moeder van twee 
kinderen kleiner dan haar tieten.

Nooit wordt de film spannend: Davids dieptepunten worden 
ondermijnd door ongepast jolige muziek of visuele grollen. Per-
sonages zijn oppervlakkig en hun gedrag wordt naar het plot 
geschikt, ten koste van geloofwaardigheid. De grootste wan-
daad is de racistische weergave van negers: elke donkere vrouw 
is een domme, luidruchtige en wispelturige prostituee; donkere 
mannen zijn respectloze, vrouwenhatende pooiers. Alle joden 
zijn rijk, pretentieus en saai. Sommige grappen zijn raak, maar 
de moraal is ver te zoeken.

CD 
Balthazar - Rats

door Iris van Korven

Toen de Belgische band Balthazar in 2010 zijn debuut 
Applause uitbracht, werd het daarmee automatisch tot 
de enige waardige dEUS-opvolger gebombardeerd. De 

vijf Vlamingen klonken al verslavend groovy op hun eerste al-
bum, maar zetten die lijn op Rats voort en weten in leegtes 
juist een bepaalde spanning te creëren. Zodoende klinkt Rats 
onvoorspelbaar en tegenstrijdig, maar nergens stuurloos.

De bas lijkt de enige stabiele factor op Rats. Strijkersarrange-
menten en meerstemmige zangpartijen zorgen voor een fil-
misch en onheilspellend karakter, zonder theatraal aan te doen. 
De doffe klappen van de drums en het zagerige stemgeluid van 
Maarten Devoldere in ‘Any Suggestion’ vervelen geen moment. 
In het licht cynische ‘Sinking Ship’ zingt hij “From my pen you 
expected the sweet honey to drip, but my words come out, like 
rats leaving a sinking ship”, waarna een elektrische gitaar een 
bijna olijke riff inzet en daarbij guitig wordt vergezeld door het 
speelse geluid van een xylofoon. 

Balthazar weet zijn karakteristieke sound zodanig uit te bui-
ten dat Rats voortdurend prikkelt. Van ijle somberheid wordt 
snel geschakeld naar eigenzinnige geestdrift en verder. Het zijn 
bovenal de subtiel aangebrachte nuances die van Rats een on-
weerstaanbare tweede maken.

CD 
Muse - The 2nd Law

door Myrthe Groenendaal

De Engelse rockband Muse heeft zijn zesde album The 
2nd Law uitgebracht op 1 oktober. De titel verwijst 
naar de tweede wet van thermodynamica, een zwaar 

onderwerp dat ons waarschuwt voor de Apocalyps, doelend 
op de economische crisis, het milieu en oorlogen. Een derge-
lijk onderwerp is voor Muse niet verrassend, maar je vindt het 
vooral terug in het eerste nummer, ‘Supremacy’, dat groots en 
meeslepend klinkt. Muse verrast door een flirt te maken met 
dubstep, een onverwachte actie van deze progressieve rock-
band, maar wat daardoor juist ook wel weer goed past. Je hoort 
de dubstep terug in de nummers ‘Follow Me’ en ‘Unsustainable’.

Er zit geen lekkere flow in het album door de vele verschillende 
stijlen en tegen het einde van het album verslapt mijn interesse 
een beetje. De opera-achtige nummers ‘Unsustainable’ en ‘Iso-
lated System’ brengen het album weer tot leven en laten horen 
wat Muse echt goed kan: groots en bombastisch zijn. Persoon-
lijke favorieten zijn de disco-sound en lekkere beat in ‘Panic 
Station’ en ‘Madness’, elektrobeat op z’n Muse.

Concert
The Tallest Man on Earth
door Toine van der Lingen

De Grootste Man op de Aardkloot, beter bekend als De Man Kleiner dan zijn Gitaar trad op in een uitverkochte 
Rode Doos. Hier het verslag van een noemenswaardige muziekavond.

Laat ik beginnen met het voorprogramma; ik kon absoluut niet verstaan wat de bandnaam was, laat staan hoe de bandleden heetten. 
Wel duidelijk was dat we een heel goed voorprogramma (na nader onderzoek bleek het een band onder de naam Daniel Norgren te 
betreffen) voorgeschoteld kregen; een band die met minimale middelen (lees: gitarist/zanger die tevens een drumstel bedient) een 
krachtige bluesrockshow neerzet. Het plaatje werd compleet gemaakt door de af en aan lopende toetsenist die uit het niets voorop 
het podium uit zijn plaat ging met een tamboerijn. 

Kristian Matsson (oftewel: The Tallest Man On Earth) had een tijd nodig om de energie die het voorprogramma bracht te doen 
vergeten, wat verder niets afdoet aan de kwaliteit van zijn show. Na een wat onwennig begin en slecht geluid bij de eerste drie num-
mers, leek hij zich meer op zijn gemak te voelen. Hij deed af en toe een raar pasje tijdens zijn nummers en maakte contact met het 
publiek.  Daarnaast bewees hij met zijn krachtige, herkenbare stem en zijn nagenoeg foutloze gitaarspel dat hij een excellente singer/
songwriter is. Dat het lang duurde voor hij echt loskwam, compenseerde hij met zijn mooie nummers. Hoogtepunt van de avond was 
zijn toegift waarin hij het nummer ‘The Dreamer’, zichzelf op de piano begeleidend, speelde. 

Matsson heeft zich dan wel een excellente singer/songwriter bewezen, dat heeft hij niet als performer: hoewel Matsson een geweldige 
muzikant is, mocht de performance wat worden bijgeschaafd. Wat ongemakkelijk gemompel op het begin van de show is aandoenlijk, 
na een uur wordt het irritant. 

Ik wil echter graag met een positieve noot eindigen, want dat is wat deze avond verdient; alle kritiekpunten terzijde geschoven, heb 
ik ontroerd en lachend het optreden over mij heen laten komen. Kristian Matsson heeft een stem die op een positieve manier door 
merg en been gaat. 

Recensies



The Casual Vacancy
door Josien van Oostveen en Charlot Terlouw

EEN VAN DE MEEST besproken boeken van de afgelopen periode is The Casual Vacancy van J.K.Rowling. De ver-
wachtingen waren hooggespannen. Dat is niet zo gek aangezien de auteur zeven bestsellers op haar naam heeft staan. 
De twee grootste Harry Potter-geeks van de redactie besloten hun licht te laten schijnen over de nieuwe Rowling. De 
kritieken waren niet mals in de media; dat kan toch haast niet? We hebben het boek allebei gelezen en er een recensie 
over geschreven. Zie hieronder het resultaat.

Josien

Als trots lid van de Harry Potter-generatie kan ik niet ontken-
nen dat ik bepaalde verwachtingen had toen ik aan dit boek 
begon. Maar na de eerste paar pagina’s werd wel duidelijk dat 
Harry Potter hier niets, maar dan ook echt niets, mee te ma-
ken had. Als je dit idee eenmaal kunt loslaten, is het boek nog 
het beste te vergelijken met het werk van Maeve Binchy. Het 
verhaal focust op een groep ‘vreemden’ dat zich na een inci-
dent in een staat van paniek bevindt, waarna ieder voor zich 
probeert te overleven. In de stijl van Binchy 
is Rowling een meester in het creëren van 
ingewikkelde verhaallijnen en verbanden 
die zich steeds meer in elkaar verwikkelen. 
Waar Binchy echter koos voor een relatief 
kleine groep vrienden, gaat Rowling aan de 
slag met een heel dorp. Pagfords, een idyl-
lisch Engels dorpje, huist personages van 
alle soorten en maten. Iedereen kent elkaar, 
wat de schok des te groter maakt als op het 
internet plots ieders grootste geheimen 
worden blootgesteld. 

Het verhaal werkt naar deze onthullingen 
toe, maar komt vervelend langzaam op 
gang. Je vecht je een weg door elk hoofd-
stuk en het is moeilijk om het boek niet 
weg te leggen als na de eindeloze beschrij-
ving van karakter 143 ongenadig aan de 
beschrijving van karakter 144 wordt be-
gonnen. De eerste helft van het boek bevat 
dan ook nauwelijks een verhaal. Hoe opge-
lucht was ik om een aantal van haar klassieke, sarcastische 
one-liners te vinden! Zinnen als ‘Krystal’s slow passage up the 
school had resembled the passage of a goat through the body 
of a boa constrictor, being highly visible and uncomfortable 
for both parties concerned’, maken het boek het lezen waard. 
Kortom, als je Harry Potter ‘even’ wegdenkt, is het een goed 
geschreven boek waarin Rowling de kunst van het beschrij-
ven uittest.  Als je geen moeite hebt met het langzame begin, 
kun je zeker van dit boek genieten.

Charlot

Als een echte Harry Potter-nerd had ik grote verwachtingen 
van het nieuwe boek van J.K. Rowling. Wat voor wonderlijke 
wereld heeft ze deze keer bedacht? Ik had het dan ook al ruim 
van tevoren besteld en het lag op de dag van publicatie netjes 
op mijn deurmat. Spreekwoordelijk dan, want het is best een 
dik boek en past net niet door de brievenbus. 
Ik had er al wel wat kritische recensies over gelezen, maar 
vanwege mijn eeuwige en intense Harry Potter-evangelisatie 

had ik enorm hoge verwachtingen van dit 
nieuwe boek. 
Het speelt zich af in een typisch Brits dorp-
je. De karakters zijn ook karakteristiek Brits 
en daar is niets mis mee; persoonlijk ben ik 
dol op Engeland en de Britse cultuur. 
De eerste paar pagina’s vielen mij stiekem 
al een beetje tegen, maar optimistisch als 
ik was, las ik door met een brede grijns op 
mijn gezicht. Het komt wel goed, dacht ik 
bij mezelf. Rustig maar, het moet gewoon 
nog even komen…
Niets is minder waar. Het duurde maar 
en het duurde maar, het verhaal kabbelde 
door. Telkens als ik weer ging lezen, pakte 
ik het boek er met tegenzin bij. Het wilde 
maar niet komen. 
Als een ware Sisyphos heb ik doorgelezen, 
maar er leek geen einde aan te komen. Zelfs 
het grove taalgebruik en de pikante seks-
scènes hebben mij niet kunnen beroeren. 

Uiteindelijk ben ik de pagina’s als het ware 
diagonaal gaan lezen. De kern van het verhaal is me volledig 
ontgaan.
Na wat weken leek te zijn geweest, kon ik het boek eindelijk 
dichtslaan. Blij omdat ik het uit had, verdrietig omdat het zo’n 
teleurstelling was.
Lieve mevrouw Rowling, ga alsjeblieft weer fantasy schrijven. 
Neem mij weer mee in één of andere magische wereld. Dan 
kan ik dit debacle snel vergeten.

Je leest het, twee overwegend negatieve meningen over het rood gekafte boek. Hoewel Josien nog enigszins tegemoetkomend is, 
zit Charlot tegen het randje van een depressie aan.

eestal ben ik zelf degene die oppert dat 
wij TCS’ers als we later groot zijn toch 
op z’n minst onder de móóiste brug van 
de stad zullen wonen. Als we niet in een 
grachtenpand belanden, dan allicht in 
een goot met uitzicht. Ik begon mijn 
studie niet om een baan te bemachtigen, 
maar dat deze keuze uit passie en liefde 
tot gevolg zou hebben dat ik prompt 
al mijn toekomstperspectieven bij het 
grofvuil kon zetten, had ik ook niet aan 
zien komen. Dat moet anders kunnen.

Dat dachten ook Doenja Abel en 
Alexandra Mol, respectievelijk secretaris 
en onderwijscommissaris van het 25e 
bestuur van Alias. Zij zijn de drijvende 
krachten achter het project SAMEN 
(Studenten AlumniMentor Ervarings-
Netwerk) dat dit jaar als pilot van start 
is gegaan en als doel heeft de aandacht 
voor arbeidsmarktoriëntatie onder TCS-
studenten te vergroten door hen aan 
afgestudeerden te koppelen. Ze pikten 
het plan op van Wiljan van den Akker, 
decaan van de faculteit Geestesweten-
schappen, die in de Verenigde Staten zag 
hoe verbonden alumni vaak zijn met 

hun universiteit. Niet alleen brengen 
alumni geld binnen, ook hun kennis en 
ervaring worden als machtige instru-
menten gezien en overgedragen op 
studenten door middel van coachings-
trajecten en lezingen. Bij studies als 
Rechten en Geneeskunde onderhouden 
alumni doorgaans een nauwe band met 
hun opleiding, maar onze faculteit heeft 
het belang van haar alumni nauwelijks 
onderkend, laat staan op geïnstitutiona-
liseerde wijze benut.
Daar komt nu verandering in. Gezien 
de ontstentenis van een beleid omtrent 
arbeidsoriëntatie is het niet opzien-
barend dat TCS-studenten, die in een 
door henzelf geknutselde studieloop-
baan bij tijden verdwalen, brood zien 
in SAMEN. De initiatiefnemers heb-
ben daarom vooral voor de alumni 
geprobeerd deelname aan het project 
zo laagdrempelig mogelijk te maken. 
Gelukkig volgde ook vanuit hen een ver-
rassende stroom gemotiveerde reacties 
op de oproep die de initiatiefnemers 
in mei rondstuurden. Welbeschouwd 
is SAMEN voor alumni een uitgelezen 
moment van TCS-nostalgie en reflectie. 
Ook hebben ze plezier in het praten over 
hun levensloop.

Doenja en Alexandra hebben voor de 
zomer de koppels samengesteld en het 
draaiboek van de grond af opgebouwd. 
Daarnaast organiseren ze namens Alias 
(en met financiële en mentale steun van 
de opleiding en de faculteit) een kennis-
makingsavond en afsluitende bijeen-
komst. De invulling van het mentorjaar 
wordt verder grotendeels overgelaten 
aan het koppel zelf en diens invallen en 

verlangens. Zelf neem ik deel aan het 
project en terwijl mijn mentoralumna 
terugdenkt aan haar studentenleven, 
zich realiseert wat ze aan haar studie 
heeft gehad en zich bewust is van de 
keuzes die ze tussen toen en nu heeft 
moeten maken, schittert ze in mijn 
ogen als iemand met een toekomst. Zij 
en de andere alumni zijn het levende 
bewijs dat een diploma deuren en 
werelden opent. Net als tijdens TCS is 
na het afstuderen geen pad gelijk en 
de verscheidenheid aan verhalen en 
volle cv´s zijn dan ook inspirerend. Dat 
alumni en studenten een overeenkom-
stige hoofdrichting hebben gevolgd is 
niet zeer belangrijk voor wederkerige 
tevredenheid over SAMEN. Hoewel ze 
een volslagen ander leven leidt, heeft 
mijn mentoralumna ervaring met alles 
wat er achter en voor me ligt. Dat is de 
relevantie van onze verbintenis. 

SAMEN is dit jaar nog een proefproject, 
maar staat hopelijk net als jou en mij 
een grandioze toekomst te wachten. 
De organisatie benadrukt het belang 
van reflectie en evaluatie door zowel 
de deelnemers als zichzelf en probeert 
zoveel mogelijk informatie in te winnen 
om het project tot een blijvend succes te 
maken. Wellicht hebben over een paar 
jaar alle derdejaars een alumnimentor. 
Voor mezelf hoop ik vooral dat ik die 
visioenen van wonen in een kartonnen 
doos te zijner tijd uit mijn hoofd kan 
zetten. Mijn eerste les is al geleerd: ik 
hoef niet alles alleen te doen. Kan ik 
eindelijk weer vooruit kijken.

M

Want
Het
Hoeft
Helemaal
Niet
Alleen
door Zita Veugen



Eline

  Voorgerecht            
kip-loempia (gekregen 
van Josien), smaakte naar 
meer.

  Hoofdgerecht             
‘Neua Phad Phed’, oftewel 
gebakken biefstuk in rode 
curry. Erg lekker, maar ge-
lukkig heb ik wel gevraagd 
om een milde variant. Ik 
weet niet of ik de pittige 
versie zou overleven.

  Nagerecht                  
een verpakt Wilhelmina-
pepermuntje (Oranje 
boven in de Thaise werf-
kelder).

 Oordeel: 7+

Rinske

  Voorgerecht            
van Marit heb ik een 
loempia en van Pim en 
Iris een heerlijk pit-
tige saus en sla geproefd. 
Prima spul hoor!

  Hoofdgerecht           
het vegetarische gerecht 
met tahoe, lombok en 
cashewnoten beviel me 
matig. Gelukkig waren de 
porties erg groot, zodat ik 
Zita’s halve curry nog weg 
mocht werken. Die was 
heerlijk.

  Nagerecht                   
drie pepermuntjes (Kris-
tella, als je dit leest, sorry 
dat jij er geen had).

 Oordeel: 7,5

We werden verwelkomd met gratis (toverwoord) bana-
nenloempiaatjes. Daar is vast een betere benaming voor, 
maar ze waren in ieder geval erg lekker en gratis. De me-

dewerkers van River Kwai gunnen zichzelf een pretje en laten hun 
gasten de tong breken over benamingen als ‘Khieuw Waan Neua’ 
(biefstuk in groene curry) en ‘Koeng Shoe Shie’ (Sushi? Nee, grote 
garnalen). Gelukkig begrijpt de over een authentieke onverstaan-
baarheid beschikkende serveerster het meeste wel.
Het bestelde drinken stond snel op tafel, het eten helaas niet. Op het 
moment dat hiervoor minpunten zouden worden gegeven, werd het 
eten geserveerd. De bestelde gerechten werden mooi opgediend in 
schalen waaruit je zelf kon opscheppen. De borden waren versierd 
met mysterieuze geperforeerde wortelsculpturen. De (gebakken) 
rijst werd geserveerd in grote potten die Rinske (noodgedwongen 
door de langzame service) op moederlijke wijze over de borden ver-
deelde.

De gekozen voorgerechten bestonden veelal uit loempia’s (vegeta-
risch of met kip) en twee Alalossers gingen zelfs wild met een mix 
van voorgerechten. Welke voorgerechten bleef een geheim, waar-
door sommige hapjes ondefinieerbaar waren. Bij de hoofdgerechten 
kon men kiezen uit kip, biefstuk, varkensvlees, vis en vegetarisch. 
Rode of groene curry, chilisaus, knoflook en oestersaus waren hier-
bij de meest gebruikte ingrediënten. Het eten zelf was voldoende en 
volgens een aantal zelfs zeer lekker. Om budgettaire en volle buik-
gerelateerde redenen heeft niemand van ons een dessert genuttigd. 
De plastic beeldjes die de brandslang mooi verdoezelden, de Thaise 
staatsieportretten en de hoge split van de serveersters doen de sfeer 
eer aan. Al met al is River Kwai de moeite waard.

Restauranttest River Kwai
DE ALALOSREDACTIE HEEFT zich weer opgeofferd om de beste, leukste of meest curieuze restaurants uit te proberen. Deze 
keer zijn wij op bezoek gegaan bij het Thaise restaurant ‘River Kwai’, gelegen aan de Oudegracht, naar eigen zeggen het enige 
restaurant met Thaise eigenaren in Utrecht. 

Wat mij beïnvloed heeft?
 
Mijn moeder. Die 8 dagen na de dood van
mijn vader aan een zus van hem/tante van mij
een doodsprentje gaf met daarin verborgen
de rekening van wat ze haar nog moest.
Het voor poëzie wel erg bruikbare besef
dat je met emoties ook nog wat kunt doen.
Het besef ook dat je emoties, bijvoorbeeld
wat ik voor haar voel, erg gierig, als
een dubbeltje, drie keer moest omdraaien
(liefde/haat/liefde) voor je ze uitgaf.

En film. In ‘Dokter Pulder zaait papavers’
stroomt er 1-hoog een hotelkamer
onder water. Vraag: de eerste druppel
die gelijkvloers van het plafond lekt,
waar valt die?
Atwoord: net op een brandende kaars, 
kaars uit.
Niet de buigzaamheid van het verdriet,
maar de precisie.
 
Zelfs Rik van Steenbergen heeft me beïnvloed.
Die heeft namelijk een sporthart, en moet daarom
na al die jaren nog geregeld wat fietsen.
Misschien is ook poëzie zoiets, een hart
hebben waarmee je na een turbulente jeugd
van de dokter nog altijd af en toe eens moet
huilen. Melancholie. De uitzichtloze tevredenheid
van achter een begrafenisstoet aanlopen,
en denken, Héhé, straks lekkere boterkoeken.

Gerrit Kouwenaar - 
De totaal witte  
kamer
Laten wij nog eenmaal de kamer wij maken
nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik
  
dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal
de kamer wit maken, nu, nooit meer later 
 
en dat wij dan bijna het volmaakte napraten
alsof het gedrukt staat, witter dan leesbaar
dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale
zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven
witter dan, samen -

Herman de Coninck - 
De buigzaamheid van 
verdriet

De verschillende 
rouwgedichten 
van Kouwenaar 
en de Coninck

“Wie bij de moderne dichters een woord van troost hoopt 
te vinden in tijden van pijn of verlies, komt van een ij-
zig koude kermis thuis,” zo stelt Gaston Franssen in een 
beschouwing op Gerrit Kouwenaars bundel Totaal witte 
kamer in 2002, waarin hij opkomt voor de autonomie en 
het ongeëngageerde van Kouwenaars werk in de bundel. 
Veel lezers en critici merkten juist op dat Kouwenaar in 
zijn laatste bundel het verlies van zijn vrouw zou verwer-
ken, een plausibele interpretatie. In een documentaire uit 
2003 over Kouwenaar, tevens Totaal witte kamer geheten, 
wordt getoond hoe Kouwenaar de filmploeg rondleidt 
in de wit geverfde zolderkamer van zijn vakantiehuisje, 
waar hij en zijn vrouw zich vaak vertoefden. Dit beeld gaf 
inzicht in het leven van Kouwenaar en beïnvloedde de 
biografische interpretaties van zijn werk. Zoals Franssen 
al opmerkte: “Dat maakt het wel heel aanlokkelijk om 
werk en leven [...] op elkaar te betrekken.” Niet onterecht, 
hoewel Franssen noch Kouwenaar zelf het eens zijn met 
deze stelling en op komen voor de scheiding tussen de 
dichter en zijn werk. Kouwenaar meent dat het witten 
van de kamer gelijk staat aan het zoeken naar puur au-
tonome, zelfstandige poëzie die niet ‘gekleurd’ is door al-
lerlei voorgeschiedenis en invloeden. Het ‘witte’ gedicht 
dat volledig op zichzelf slaat.

Anderzijds is er Herman de Coninck, een Vlaamse dich-
ter die leefde van 1944 tot 1997, zowel later geboren als 
eerder gestorven dan Gerrit Kouwenaar. Evenals Kouwe-
naar had De Coninck herhaaldelijk te kampen met per-
soonlijk verlies. De eerste strofe van De buigzaamheid... 
begint met de meest persoonlijke invloeden denkbaar: 
de moeder en de gestorven vader. Het is verleidelijk om 
aan te nemen dat deze personen rechtstreeks uit De Co-
nincks leven komen (zijn vader overleed toen Herman 
eenentwintig was). De boodschap in het gedicht is, on-
geacht de autobiografische elementen, dat de dichter zijn 
persoonlijke gevoelswereld kan toepassen in zijn werk, 
een fel contrast met de poëtica van Kouwenaar.

Of Kouwenaar geslaagd is in zijn opzet een totaal auto-
noom gedicht te schrijven, of averechts een rouwgedicht 
heeft geschreven, blijft aan de lezer. voor meer over To-
taal witte kamer, lees Gaston Franssens Gerrit Kouwen-
aar en de politiek van het lezen.

door Rinske van Herwaarden en Eline Monsma



EEN EEUWIG DILEMMA voor de meeste 
TCS’ers is de keuze tussen een stage of buiten-
landstudie. De Alalos bezocht de stagevoorlich-
ting van 17 oktober en hoopt de keuze voor jou te 
vergemakkelijken.

Een verplicht onderdeel van de opleiding Taal- 
en cultuurstudies is de stage, die meestal in het 
derde jaar wordt gedaan en telt voor 15 ECTS 

(= 420 uur = 52 werkdagen =10,5 week voltijd of lan-
ger deeltijd). Een stage kan zeer praktisch gericht zijn 
en zo de mogelijkheid bieden opgedane kennis en 
vaardigheden in de praktijk te brengen. Daarnaast zijn 
er stages waarbij de student bijdraagt aan een werke-
lijk wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde ‘on-
derzoeksstages’. Echter, in beide gevallen geldt dat het 
belangrijk is te participeren in het arbeidsproces: een 
‘pure’ onderzoeksstage zonder dergelijke participatie 
is dus af te raden. 

Verder behoort een stage op niveau 3 te zijn; een stage 
op niveau 2 (vaak de zogenaamde ‘meeloopstages’ 
zonder duidelijke taak of onderzoekscomponent) zal 
de student moeten compenseren met meer cursussen 
op niveau 3. 

Zowel stage als begeleider moet je zelf zoeken; het 
beste is om dit gelijktijdig te doen. Een stage die be-
trekking heeft op jouw hoofdrichting, is daarbij raad-
zaam, maar niet verplicht. Het is verstandig om voor 
aanvang van de stage jouw stagewerkplan op te stellen 
– hierbij hoort ook inschrijving op Osiris – en een sta-
gecontract af te sluiten.  Na afloop van de stage dient 
er ook nog een stageverslag geschreven te worden.
Het voordeel van een stage boven een buitenlandstu-
die ligt in de situatie op de huidige arbeidsmarkt: elke 
werkgever zal om ervaring vragen – een stage biedt 
deze ervaring en vergroot zo de kansen op de arbeids-
markt.

Als je niet kunt kiezen tussen een stage of buitenland-
studie, is een stage in het buitenland een goed alterna-
tief.  Hierbij kan de organisatie AIESEC (www.aiesec.
nl/utrecht) helpen, maar een stage op een ambassade 
is bijvoorbeeld ook mogelijk (www.minbuza.nl). 

HET ZOEKEN NAAR een stage kan een beang-
stigende onderneming lijken: wat zijn de moge-
lijkheden, waar te beginnen en hoe bemachtig je 
een stageplek? Stop met hyperventileren, want 
Alalos biedt alle antwoorden.

Essentieel is een tijdige start: het is raadzaam om 
al een half jaar van tevoren te oriënteren en in 
het geval van een buitenlandstage zelfs een jaar. 

Hoewel de keuze van een stageplaats redelijk vrijblij-
vend is, moet deze toch aan enkele eisen voldoen: de 
stageplaats moet de mogelijkheid bieden aan het ar-
beidsproces te participeren, taken te doen die passend 
zijn voor het opleidingsniveau en werk te verrichten 
dat inhoudelijk aansluit op de studie van de student.  

Bij het zoeken naar een stage zijn er grofweg twee mo-
gelijkheden: zelf zoeken en/of via een stagesite zoeken. 
Zelf een stage zoeken is een tijdrovende maar ook zeer 
leerzame onderneming. Hierbij zul je vooral je eigen 
netwerken moeten aanboren (inclusief sociale media-
netwerken zoals Facebook en Linked-in); ook kan je 
je hoofdrichtingsadviseur aanspreken. Schroom niet 
om een open sollicitatie te doen, want stagiairs kun-
nen zeer waardevol (en voordelig) zijn voor bedrijven 
en andere instellingen.

Makkelijker is het zoeken via stagesites, zoals de stage-
site Studiepunt Geesteswetenschappen (http://www.
uu.nl/faculty/humanities/NL/Onderwijs/studiepunt/
ontplooiing/stage/stageplaatsen/Pages/nieuwe-stages.
aspx), de site van Kennispunt voor onderzoeksprojec-
ten (http://www.uu.nl/faculty/humanities/nl/weten-
schapvooru/kennispunt/Pages/default.aspx?refer=/
gw/kennispunt), ‘Culturele Vacatures’ voor vacatures 
in de kunst- en cultuursector (http://www.culture-
le-vacatures.nl/) en ‘Mediastages’ (http://www.me-
diastages.nl/). Tevens zal Aliasweb binnenkort een 
stageoverzicht bieden en zijn er op overheidssites 
stageplaatsen te vinden. Voor stages in het buitenland 
zijn de site van de organisatie AIESEC en het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken goede zoekplekken (zie 
het artikel hierboven).

Of je nou zelf zoekt of via stagewebsites, in beide ge-
vallen zal je zelf contact dienen op te nemen met de 
instelling en moeten ‘solliciteren’. Wees hierbij asser-
tief: bel de organisatie in kwestie, stuur een sollicita-
tiebrief (inclusief CV) en bel nog eens als een verdere 
reactie uitblijft. Met voldoende doorzettingsvermogen 
kom je er wel..

Stagevoorlichting

Hoe zoek je een stage?

‘Een stage 
kan zeer 
praktisch 
gericht zijn 
en zo de 
mogelijk-
heid bieden 
opgedane 
kennis en 
vaardig-
heden in de 
praktijk te 
brengen’

ALS PENNINGMEESTER BIJ Alias 
die er ook nog bij wil studeren, heb ik 
eigenlijk geen tijd om boeken te lezen. 
Zelfs mijn studieboeken worden ver-
waarloosd dit jaar. Wel liggen er nog 
een heleboel boeken in mijn boeken-
kast klaar om gelezen te worden. Daar-
om nu hier voor de Alalos: boeken die 
ik nog wil gaan lezen. 

Baltische Zielen – Jan Brokken 
In Baltische Zielen ben ik al wel begonnen 
en het boek bevalt me goed. In het boek 
schrijft Jan Brokken over de levens van be-
kende en minder bekende inwoners van 
Estland, Letland en Litouwen, aan de hand 
waarvan hij de (vaak tragische) twintigste-
eeuwse geschiedenis van de Baltische staten 
behandelt. Personen die voorbij komen en je 
misschien iets zeggen zijn bijvoorbeeld Mik-
hail Eisenstein (de vader van; blijkbaar een 
beroemde art nouveau architect in Riga), 
filosofe Hannah Arendt en schilder Mark 
Rothko. 

Métronome – Lorànt Deutsch
Omdat mijn vriend in het tweede semes-
ter van dit jaar naar Parijs gaat, heb ik hem 
voor zijn verjaardag het boek Metronome: 
In het ritme van de metro door de geschie-
denis van Parijs cadeau gedaan. In het boek 
beschrijft Deutsch aan de hand van 21 me-
trostations 21 eeuwen Parijse geschiedenis, 
wat naar mijn mening een interessante en 
originele manier is om door de geschiedenis 
van een stad te gaan, en leuk als aanvulling 
op de Lonely Planet. Je raadt het al: als mijn 
vriend het uit heeft, wil ik het boek graag 
even lenen. 

En mijn tafelheer is Plato 
– Rob Wijnberg 

Ik heb als doelstelling voor dit jaar om me 
wat meer in filosofie te gaan verdiepen. Op 
dit moment heb ik daar nog vrij weinig ken-
nis van. Ik weet heus wel wat van de ideeën 
van Hannah Arendt (daar is ze weer), Noam 
Chomsky of Friedrich Nietzsche, maar het 
blijft wat oppervlakkig. Daarom begin ik 
maar eens met een vrij toegankelijk boek. 
In En mijn tafelheer is Plato (ook succesvol 
gebleken als cadeau) geeft Rob Wijnberg 
een filosofische kijk op de actualiteiten. Hij 
schijnt daarbij nogal veel gebruik gemaakt te 
hebben van zijn columns in nrc.next, maar 
die krant lees ik niet. 

Misschien een beetje raar om boeken aan te 
raden die ik zelf nog niet uit heb, maar ho-
pelijk brengt het je op ideeën. Wie weet vind 
ik dit jaar nog de tijd om ze allemaal te lezen 
en vind je mijn recensies terug op de Alalog, 
die binnenkort weer online komt.

Bestuurscolumn
door Charlotte Luttik

Sint en Piet zaten te ________ (ww)
________ (bw) ze Pim toch eens ________ (ww) gaan ________ (ww)
De goedheiligman graaide diep in zijn _________ (znw)
en Piet riep uit: “we moeten ________ (bn) aan de ________ (znw)!”
Maar tot ieders verbazing was de zak helemaal ________ (bn)
waarop de Sints bloed plots naar zijn ________ (znw) ________(bn)
“Hemeltje lief, wat heb ik geblunderd!
Smachtende ________ (znw) van Delfzijl tot Zundert!”
Sint en de Pieten gingen verwoed ________ (ww)
Ze tuurden door elk gaatje, ________ (ww) elke ________ (znw)
Pieten wezen vingers en deden beklag
Eisten aftreden van de Sint en Hoofdpiets ontslag
Er werd met ________ (znw) gesmeten
Inpakpiet werd van alles verweten
Knuffelpiet lag te grienen op de vloer
Iemand ________ (ww vt) haar en noemde haar een hoer
Temidden van het tumult klonk de telefoon
Het was Transportpiet kalm en gewoon
“Sinterklaas is helemaal niet ________ (vdw)
Ik heb alle pakketjes in een garage ________ (vdw)
Box nummer vijftien in Purmerend”
De Sint zei “Piet, je bent toch zó’n fijne ________ (znw)”
“Dat scheelt weer in ________ (znw) voor de boot
en wordt onze tocht niet door ________ (znw) verkloot”
Met een ________ (znw) veegde hij een traan weg, de oude 
________ (znw)
En hij verheugde zich op een opperbest ________ (znw).

invulgedicht
Sinterklaasje, ik vraag u,
bezoekt toch mijn huis
Mijn broertjes zijn gajes
Mijn zusjes gespuis

Zij lijken wel schurken
maar ik ben dat niet
ze stelen mijn speelgoed
en brengen verdriet

Ik hoop dat u door heeft
dat ik zo niet doe
verdien ik presentjes
en lekkers toe?

Toch hoop ik niet dat u
ons huisje passeert
want ik word vanavond
weer gemolesteerd
verdien ik presentjes
en lekkers toe?

Toch hoop ik niet dat u
ons huisje passeert
want ik word vanavond
weer gemolesteerd

STAGE
door Marit van de Mortel



Sommige dingen zijn zo onbeschrijfelijk fijn. ‘s 
Winters met je rug tegen de verwarming zitten, 
een grote mok dampende thee in je handen. In 

de herfst door bergen zorgvuldig bij elkaar geharkte 
blaadjes lopen en ze voor je uit schoppen, zodat ze 
weer naar de grond dwarrelen. ‘s Zomers met je voe-
ten in het water zitten, een zacht briesje door je ha-
ren. Of in de lente languit in het gras liggen, dat nog 
net een beetje vochtig is en aan je armen kriebelt. En 
goede boeken lezen of chocolade eten. Dat kan altijd 
en is altijd fijn.
Het is vandaag zo’n typische Hollandse 
herfstdag. Het stormt, de lucht is bedekt 
met donkergrijze wolken en het regent ge-
staag door. Ik zit aan mijn bureau en staar 
uit het raam. Ook zoiets fijns: naar de re-
gen kijken. Maar de thee in mijn mok is 
koud geworden en de verwarming lijkt 
nog niet echt haar best te doen. De wind 
huilt langs het huis, boomtakken krassen 
met hun vingernagels over de ramen. 
Ik trek mijn sloffen aan, gris mijn mok van 
mijn bureau en loop naar de keuken. Halverwege 
struikel ik bijna over een schoen, waardoor een deel 
van de koude thee uit mijn mok op de grond terecht-
komt. Ik vloek en gooi de schoen in een hoek, om er 
de volgende keer mijn nek over te kunnen breken. 
In de keuken is het zo mogelijk nog kouder dan op 
mijn kamer. Ik zet theewater op en ga op zoek naar 
een trui. Er hangt er een over de bank en ik trek hem 
aan terwijl ik terug loop naar de keuken. In de zak 
van de trui zit nog een boodschappenlijstje, geschre-
ven in een ander handschrift dan het mijne.
Net als ik terug wil gaan naar mijn kamer, met een 
mok waarin deze keer wél hete thee zit, kom ik er-

achter waarom het zo koud is in de keuken. Het raam 
staat half open. Ik kan me niet herinneren het open 
gezet te hebben, maar doe het dicht zonder er verder 
over na te denken. Ik weiger zelf altijd uit principe 
om de kerstboom op te zetten vóór Sinterklaas, maar 
ik zie dat de buren er al wel een hebben staan. Met 
dikke, gouden engeltjes en mislukte eenhoorns. Ver-
schrikkelijk. 
Halverwege de trap zie ik een boek liggen. Gisteren 
gekocht, maar ik was toen te lui om het op te rui-

men. Ik pak het op en steek het onder mijn 
arm, voorzichtig balancerend met mijn mok 
hete thee. 
Niet dat ik het boek vervolgens opruim; ik gooi 
het op de grote hoop boeken die ooit mijn boe-
kenkast was. Het boek landt bovenop de stapel, 
maar glijdt onmiddellijk weer naar beneden en 
komt met een dof geluid op de grond terecht. 
Ik zie het aan en besluit dat het niet de moeite 
waard is om hem weer op te rapen, dus haal ik 
mijn schouders op en ga weer aan mijn bureau 
zitten. 

Opnieuw zit ik uit het raam te staren, totdat opeens 
de deur met een klap dichtslaat. De klap is zo hard 
dat het even stil lijkt te zijn, maar de stilte maakt 
langzaam weer plaats voor het geluid van de regen 
op het dak. Het huis is oud en het tocht. Soms, met 
name op stormachtige herfstdagen, slaan er wel eens 
deuren of ramen dicht. Toch blijf ik er iedere keer van 
schrikken. Ik blijf nog even verstijfd op mijn stoel zit-
ten, maar vind dan toch eindelijk de moed om op te 
staan en de deur open te doen. Voorzichtig gluur ik 
om de hoek van de deur en kijk naar de gang en de 
trap. Er is niemand, uiteraard. Alleen de wind en ik.

Over fijne dingen, 
herfstdagen
en thee zetten
door Anita Zijdemans

De wind huilt 
langs het huis, 
boomtakken 

krassen met hun 
vingernagels 

over de ramen

Proza

Bruikbare en minder 
bruikbare tips 

Lekker low-budget is het bieden 
op sites als vakantieveilingen.
nl. Het lijkt heel wat en kost een 

beetje: lekker studentikoos. Het is zeker 
een aanrader om ‘cadeautips’ te goog-
len. Het blijkt mogelijk te zijn een sin-
terklaasliedje met jouw eigen naam te 
bestellen. Ook in kerst- en valentijns-
versie, het is gewoonweg te stom voor 
woorden. 
Het is wel een geruststelling dat je zelfs 
als je TCS gestudeerd hebt, je vast nog 
wel een baan kan vinden in de cadeau-
tjesbranche. Een opblaasbaar cowboy-
pak is ook een tip van ons (originele-
cadeautips.nl). Dat je met een gewillig 
paard als dit iedereen kunt laten ge-
loven dat je een cowboy uit het wilde 
westen bent, is toch ieders droom. 

Serieuze tips en 
onderbroekenlol

Een andere originele cadeautip 
voor mensen met katten en een 
goede last minute optie: Ga naar 

Youtube en zoek ‘How to Wrap a Cat 
for Christmas’. Erg grappig, maar laat 
de kat niet te lang wachten en zorg voor 
nog een echt cadeau. Wel zo aardig 
voor degene die het cadeau ontvangt.
Naast al deze onderbroekenlol wat se-
rieuze tips voor film- en boekenlief-
hebbers: de film ‘Intouchables’ (€16,99 
bijvoorbeeld bij bol.com), DVD van 
‘The Hunger Games’ (€14, 99 via be-
slist.nl), de film ‘Prometheus’ (€14,99 
via dvdoutlet.nl), het nieuwe boek van 
J.K. Rowling ‘Een Goede Raad’ (€19,95 
via selexyz.com), ‘50 Tinten Grijs’ voor 
wat warmte in de kou van E.L. James 
(€15,00 via boekentip.nl) en ‘De Ge-
vangene van de Hemel’ van Carlos Ruiz 
Záfon (€19,95 via cosmox.nl).

Doe-het-zelf-tips

Het is cliché maar kan erg goed 
uitpakken: componeer een 
lied, maak een plakboek of 

gebruik andere twijfelachtige talenten. 
Wees origineel en creatief. De Alias-
naaktkalender is een oneindige bron 
van inspiratie. Kortom, maak voor je 
geliefde een spannend kunstwerk. Of 
voor je buurman, wat je wilt. 
Zelf laat Rinske al jaren de persoon 
wiens lootje ze heeft getrokken het hele 
huis doorgaan met behulp van aller-
lei cryptische aanwijzingen. Door een 
trauma waarbij ze als negenjarige een 
kusje moest geven aan een jongen en 
ze niet wist welke, is ze fel tegen spel-
letjes met flessen en kusjes. Drank-
spellen, in te vullen naar eigen wens, 
kunnen echter voor een leuke avond 
met verrassende wendingen zorgen. 
Van wie-ben-ik en sinterklaasfilms tot 
pepernootgevechten en cadeauspellen: 
alles kan. 
Myrthe is ooit eens in de trant van sin-
terklaasspellen met haar hoofd in een 
bak vla gedoken om een cadeau op te 
happen. Leuk om iemand te laten doen, 
houd wel rekening met plakkerigheid 
en kou. Een oud-Hollandse dag met 
dingen als worsthappen is ook bijzon-
der fout. Kortom, je kan het zo gek ma-
ken als je wilt.

DE DAGEN WORDEN korter, de bomen worden kaler en de wind wordt guurder. De winter komt er weer 
aan, dus dat betekent een heleboel gezellige feestdagen! Sinterklaas en Kerstmis zijn niet weg te denken in 
de feestmaand december. Dus ga aan de slag en trek lootjes met je familie of huisgenoten (lootjestrekken.nl 

is handig). In dit artikel enkele tips om de feestdagen wat gemakkelijker door te komen. 
Cadeaus verzinnen is lastig, zeker als je geen geld hebt. Verder dan ik-houd-voor-altijd-van-je-kussenslopen en af-
wascouponnen komen veel mensen niet. Wanneer Rinske haar zusjes vraagt wat zij nou echt leuke cadeaus vinden, 
komen zij met een hamster en een zitzak. Niet bijzonder relevant voor arme studenten op kamertjes van zes vier-
kante meter. Haar oma presteerde het een half uur te praten over scheurkalenders, want ja, die zijn zo ongelofelijk 
leuk en handig. Leek ons ook niet fantastisch. Maar geen paniek, hier wat gouden tips. 

Ka-ka-kadootjes
door Myrthe Groenendaal en Rinske van Herwaarden



ELECTRIC SIX – TIVOLI OUDEGRACHT 
Zondag 25 november

Hoe duur? - Slechts €14,50 en je mannelijkheid.

‘I want to take you to a gaybar’ en ‘Danger! high voltage’ zijn 
zeer waarschijnlijk nummers die je nauw aan het hart staan. 
En die gaan ze deze tour voor het eerst integraal spelen. Dus 
neem al je homo- (en culturele studie) vrienden mee en maak 
er een geweldige avond van in de Tivoli aan de Oudegracht. 
Het is in ieder geval cool om te kunnen zeggen dat je deze 
kanjers gezien hebt.

SHANTEL – PARADISO 
Zondag 25 november

Hoe duur?  - €17,50 excl. lidmaatschap.

Heb je geen zin in die herrie van Electric Six en heb je dier-
bare herinneringen aan het balkanfeest van vorige maand? 
Ga dan naar Shantel.
DISKO PARTIZANI! Het is een van de meer feestelijke ge-
beurtenissen in een mensenleven om Shantel live gezien te 
hebben. Als je niet van Balkan muziek houdt, zie boven. Elec-
tric Six speelt deze avond in Utrecht.

MELKWEG AMSTERDAM – CABLE
Donderdag 29 november

Hoe duur? €5,-

Speciaal voor wie nog geen genoeg heeft van dubstep.

VITAMINE DISCO - ACU
Elke vrijdag

Hoe duur? - GRATIS

De ACU ken je misschien als dat groezelige gekraakte pandje 
vlakbij de Plus in de Voorstraat. Maar ben je er ’s nachts ooit 
heen geweest? Elke vrijdag is er namelijk Vitamine Disco. Dit 
wil zeggen: een wilde gevarieerde mix van muziek. Denk aan 
Pop-O-Matic in Tivoli, maar alternatiever. Het publiek is zeer 
gevarieerd en stiekem de grootste reden om hier een poging tot 
vertier maken te wagen. Je hoort veel verschillende talen en de 
leeftijd ligt een stukje hoger dan in de gemiddelde Utrechtse 
kroeg. Het is perfect voor een avondje dansen als een malloot, 
want je bent daar absoluut niet de enige.  Kijk op acu.nl voor 
meer gekke activiteiten.
Trivia: Het bier is biologisch en er werken alleen vrijwilligers 
in de ACU.
Sociale tip: Vraag geen Rihanna aan en verspreid je liefde voor 
de VVD niet over deze dansvloer/lijk niet op Mark Rutte. 

EEN ZWARE DOBBER
Maandag 31 december

Hoe duur? - Nog niet bekend. Kijk op Facebook.

Dit lijkt misschien ietwat vroeg, maar ik wil je graag op dit 
feest attenderen. Oud en Nieuw kan je namelijk niet vroeg ge-
noeg plannen. De kroegen zijn overvol en op dat ene galerij-
feest ken je toch bijna niemand. Een oplossing voor je Oud en 
Nieuw problemen zou ‘Een Zware Dobber’ kunnen zijn. Een 
house-, electro- en technofeest. Het bijzondere aan dit feest is 
dat het zich op een boot afspeelt! Het schip heeft twee zalen en 
er is ruimte voor zevenhonderd man. Je kan kiezen om 22:00 
op te stappen(vuurwerk kijken en gratis champagne om mid-
dernacht!), maar ook om 01:00 (speciaal voor als je per se je 
(schoon)ouders moet ‘gelukkig nieuwjaren’). De kaartverkoop 
voor dit feest is al begonnen, dus wees er snel bij!

Uitgaansagenda
  door Lauren van Dijk Horny Halloween 

door Myrthe Groenendaal

Ooit gesandwicht door een zombie en een vampier tegelijkertijd, in elkaar geslagen 
door een agressieve pompoen of onder handen genomen door een zuster met bloe-
derige bedoelingen? Wel als je bij Horny Halloween was woensdag 17 oktober, waar je 
grootste angst je stoutste droom werd.

Om de duistere plek waar dit hete 
feest werd gehouden te bereiken, 
moest eerst een glibberige bemos-
te trap afgedaald worden, om ver-
volgens vlak langs de gracht bij de 
deur van het pand te geraken. De 
louche bewaker dook op vanuit het 
donker om me/ons binnen te laten 
met een sinistere grijns. Als inten-
sieve partyganger weet je dat het 
gaat over de spannende feestkel-
der van het K-sjot.

Eenmaal binnen was het een grie-
zelig gezellige bedoeling. Wat 
stempels, muntjes en jasnummers 
verder, uitgereikt door verdacht 
vriendelijk ogende dracula’s, gingen 
zombies, sexy konijnen en hoerige 
duivelinnen los alsof het de set van 
Thriller van Michael Jackson was. 
Opvallend was het hoge mannen-
gehalte dat werd versterkt door de 
aanwezigheid van de mysterieuze 
kerels van Sticky, studievereniging 
van informatica en informatiekun-
de. Verder vergezelden de trouwe 
mannen van Alias en de hitsige pe-
dagogen van PAP het feest om het 
plaatje compleet te maken.

De alombekende Alias-dj’s Mirko, 
Luuk en Toine brachten vele klas-
siekers vanuit pompende speakers. 
Ondertussen haalden sexy poe-
zen en heksen al hun fantastische 
moves uit de kast om vampiers en 
dansende skeletten te verleiden of 
kon je om even aan de zinderende 
hitte te ontsnappen ook relaxed een 
biertje drinken aan de bar. Hoewel 
deze tegen het einde van de avond 

steeds drukker werd en minder 
goed bereikbaar was. Niet alleen 
werden (bloed)dorstige vampiers 
voorzien van drankjes, ook honge-
rige heksen konden zich tegoed 
doen aan een culinaire Aliasklas-
sieker: de ouderwetsch lekkere 
tosti met een flinke klodder bloed 
natuurlijk. Kortom, dat was volop 
genieten.

Terwijl de avond vorderde en de 
ondergrondse kelder volstroomde 
met vers vlees werd het letterlijk en 
figuurlijk heter en heter. Shirts wer-
den van lijven gescheurd en donke-
re hoekjes werden opgezocht door 
lustige types. 
Ondertussen bevonden zich ook 
onverwachte sterren op de dans-

vloer. Redfoo, die gast van 
LMFAO, druk dansend in 
tijgerpanty en Park Jae-
Sang a.k.a. PSY die als geen 
ander de Gangnam-style 
danste.

De drank vloeide rijkelijk 
en iedereen vermaakte 
zich prima op de hippe 
beats, zelfs nadat de Alias-
dj’s werden afgewisseld 

door anonieme dj’s met iets min-
der geslaagde hits, zoals ‘Op een 
Onbewoond Eiland’. Maar ach, voor 
ieder wat wils en na nog een bier-
tje of drie stond je alweer klappend 
en stampend tussen de rest van het 
feestgrut.

Uren verstreken, parfum vervloog 
en de vertrouwde lucht van een ge-
slaagd feest rees op. De inmiddels 

tot zombies gevormde feestgangers 
kropen terug hun graf in, vampiers en 
heksen vlogen weg en simpele zielen 
rolden de kelder uit op zoek naar hun 
fiets om in het dreigende donker de 
weg naar huis te vinden, slingerend 
en lachend de weg op.



Wanneer een pakje blijft 
hangen in een schoorsteen, 
blijkt er het levenloze li-
chaam van een Invalsint in 
vast te zitten. Een afgehakte 
voet in een schoen, de pak-
jesboot valt stil. Een Alalos 
vol geheimen, in de nasleep 
bebloede lijken. Iemand 

heeft het op de Sint gemunt, en het spoor lijkt zo ver als tot de 
Spaanse monarchie te leiden. Wanneer zelfs Complotpiet komt 
te overlijden in een macaber curling-ongeluk, moet Sinterklaas 
zich afvragen wie zijn ware vrienden zijn. En wat staat er in de 
Alalos?

Het Grote Boek van Alalos is de nieuwe, zenuwslopende thriller 
van de meesterlijke meester van mysterie, Sinterklaas (280-he-
den). De goedheiligman is bekend van bestsellers als Het Gro-
te Boek van Sinterklaas, Het Amerigo Mysterie en Vijftig Tinten 
Zwarte Piet. Zijn korte verhaal Het Paard van Sinterklaas is in 
2005 verfilmd, naar een lovende ontvangst. Na zijn succesvolle 
vroege periode in Turkije en een ambitieuze boekentour per 
boot vanuit Spanje, is de Sint klaar om de Nederlandse boek-
winkels te veroveren.

Het Grote Boek 
van Alalos


