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Antieke cultuur
Door Pim van den Berg

ESTNE VOLUMEN IN TOGA, an solum tibi libet me videre? In de tweede Alalos van 
dit jaar nemen we antieke cultuur onder de loep. Tijdens de onderzoeken voor 
dit immer waakzame orgaan binnen Alias, het baken der verlichting als de vuur-

toren bij Alexandrië, stuitte ik op een schokkend weetje. Al jaren is Alias verwikkeld in 
een complot om deze waarheid begraven te houden. Wanneer ik het hok betreed zie ik 
vlijmscherpe dolken in de stralende glimlachen van beeldschone bestuursleden; sire-
nes en samenzweerders. Louter de publicatie brengt mij in levensgevaar. Ik kan geen 
forum meer betreden of mijn purperen toga eindigt bebloed met een “et tu, Brute?”

Het woord alalos komt uit het oud-Grieks en betekent sprakeloos, stom. Over de ironie 
van deze betekenis wil ik het niet hebben (wat waren hen die ons voorgingen toch een 
wijsneuzen), het is de uitspraak waarmee we tijden zijn misleid in de naam van ‘tradi-
tie’. Hoewel wij ons tijdschriftje uitspreken als a’láalos, werd het oorspronkelijk door de 
Grieken als ‘alahlos (of ‘allah-las, muziekliefhebbers) uitgesproken, met de klemtoon op 
de eerste lettergreep.

Het bestuur zal van alles beweren om de leugen voort te zetten, maar ik gebied u: houd 
de waarheid in stand! De klemtoon op de tweede lettergreep is een masker om het ware 
gezicht van Alias te verbergen. Dus als ik de komende maanden overleef, spreek mij dan 
aan met een “avé” en een “hee Pim, hoe vlot het met de Allalos?”
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ALS IEMAND HET over de 
hoofdrichting Antieke cul-
tuur heeft, denk je misschien 

eerst aan een hoop oud steen. Het stof 
waait meteen op en je brein springt 
op stand-by. Of je leeft helemaal op 
en wilt, zonder enige aanleiding, met 
je gesprekspartner in discussie over 
Plato en Aristoteles. Is dat laatste het 
geval, dan is de hoofdrichting An-
tieke cultuur wellicht iets voor jou. 
Lopen de rillingen over je lijf als je 
aan Pompeii denkt? En weet je wat 
er bedoeld wordt met Herculaneum 
en Stabiae? Lees dan verder. Krijg je 
nachtmerries als je aan je vroegere 
lessen Latijn en KCV denkt? Kan het 
je werkelijk niets schelen wat Julius 
Caesar en Gnaius Pompeius met el-
kaar te maken hebben? Lees dan ook 
verder. 

De hoofdrichting Antieke cultuur is na-
melijk helemaal niet zo stoffig als haar 
imago. Als je de hoofdrichting Interna-
tionale Betrekkingen doet, houd je je 
niet alleen maar bezig met spannende 
politieke spelletjes en oorlog, en bij An-
tieke cultuur houd je je niet alleen bezig 
met de eindeloze hoeveelheid keizers, 
filosofen en denkers. Waar bij de ene 
hoofdrichting de positieve aspecten de 
beeldvorming bepalen, is dit bij Antieke 
cultuur juist het tegenovergestelde. Het 
stoffige van de Oudheid en archeologie 
lijkt het beeld van deze hoofdrichting te 
bepalen, terwijl het programma veel bre-
der is dan je zult vermoeden.

Verplicht voor deze hoofdrichting is het 
vak Basiscursus historisch onderzoek. 
Dit vak geldt als ingangseis voor veel 
vakken binnen de hoofdrichting. Met 
deze basiscursus kun je gelijk ook veel 
vakken binnen andere disciplines 
volgen, bijvoorbeeld binnen de litera-
tuurwetenschappen of geschiedenisvak-
ken die niet aan de Oudheid zijn gere-
lateerd. 

Een nadeel van deze hoofdrichting is dat 
het aanbod van de Universiteit Utrecht 
behoorlijk beperkt is. De specifieke vak-
ken voor Antieke cultuur zijn nogal alge-
meen en als je liever wat gedetailleerder 
op een bepaald onderwerp in wilt gaan, 
eindig je bij vakken die gecombineerd 
zijn met andere vakgebieden. Dit maakt 
wel de hoofdrichting zo breed. Het is 
daarom ook een aanrader om Algeme-
ne literatuurwetenschappen te volgen, 
zodat je verzekerd bent van toegang tot 
verschillende vakken. Bereid je in ieder 
geval goed voor als je deze hoofdrichting 
wil gaan doen. Planning is alles.

Maar het departement Oudheid heeft 
zelf natuurlijk ook genoeg leuke vakken. 
Uit een kleine enquête onder studenten 
die de hoofdrichting volgen blijkt dat de 
vakken Klassieke mythologie en Kop-
stukken ware juweeltjes zijn.  Zie je het 

niet zitten om je helemaal te richten op 
Antieke cultuur? Overweeg eens de mi-
nor, dan krijg je er toch een beetje van 
mee.

De UU biedt slechts één master die rele-
vant is voor afgestudeerden binnen deze 
hoofdrichting dus het is niet ondenkbaar 
dat je je heil moet zoeken bij een andere 
universiteit. Dit hoeft niet ver weg te zijn: 
de Universiteit van Leiden heeft een zeer 
goed departement Oudheid en als je de 
bachelor Antieke cultuur eenmaal op 
zak hebt, kun je gelijk aanschuiven bij de 
master Oudheidsstudies aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 

Voor degenen die het niet noodzakelijk 
vinden om dicht bij huis te blijven, is het 
uiteraard de moeite waard om eens te 
kijken naar masters die gebouwd zijn op 
de grondvesten van de Antieke Wereld. 
Voor de echte leek: ik bedoel Rome of 
Athene. [Carthago verdient een sympa-
thieke vermelding, Red.]

Qua beroepsperspectieven lijkt het voor-
uitzicht niet heel erg rooskleurig. Maar, 
zeg eens eerlijk, heb je gelijk een baan als 
je Internationale betrekkingen hebt ge-
daan? Nee. Het is voor iedereen moeilijk 
een baan te krijgen in deze tijden. Op het 
moment doen zes mensen de hoofdrich-
ting Antieke cultuur, dus veel concurren-
tie heb je niet. 

Kortom, deze hoofdrichting biedt veel 
meer dan veel mannen met dezelfde 
naam en saaie filosofen. Je maakt het zo 
leuk en zo breed als je zelf wilt!

Antieke 
cultuur

Hoofdrichtingwijzer

‘Klassieke mythologie en Kopstukken zijn 
qua vakken ware juweeltjes’

door Charlot Verlouw

         Aliasagenda

Valentijnskoffieleute
Liefde gaat door de maag, zo wordt 
er gezegd. Dit geld zeker voor de 
Valentijnsleute op 13 februari. De 
KookCie zal heel haar hart storten 
in het bereiden van smakelijke zaken 
waarmee men zijn/haar maag kan 
vullen. Fijn dat het Aliashok al in 
een roze thema is. 

Wat: Valentijnskoffieleute
Wanneer: 13 februari
Waar: Aliashok
Hoe laat: Vanaf 12 uur
Prijs: Aliassers € 1,- | Niet-Aliassers 
€1,50

Discozwemmen
De EC heeft wederom een fantasti-
sche activiteit om eerstejaars nader 
tot elkaar te brengen. Ze neemt jullie 
mee om te gaan discozwemmen! 
Poedel mee op swingende toonlad-
ders in je hippe badpak of zwem-
broek. Vergeet niet je roze opblaas-
krokodil mee te nemen.

Wat: Discozwemmen
Wanneer: 14 februari
Waar: Nog bekend te maken
Hoe laat: Nog bekend te maken
Prijs: Nog bekend te maken

Scriptieworkshop
Zit jij met je handen in het haar bij 
het vooruitzicht bij het schrijven van 
de beruchte scriptie? Of ben je al 
begonnen maar weet je je geen raad 
meer? Geen paniek, Alias organi-
seert in samenwerking met meerde-
re studieverenigingen een workshop 
om alle ins- en outs van scriptie-
schrijven te leren. De dag bestaat uit 
een ochtend- en middagprogramma 
waarbij ook maar een van de twee 
bezocht kan worden. 

Wat: Scriptieworkshop
Wanneer: 18 februari
Waar: Drift 21 (lokaal nog bekend 
te maken)
Hoe laat: Nog bekend te maken
Prijs: Gratis

Japanse avond
De CC en de KookCie verzorgen 
geheel cultureel verantwoord een 
avond in het teken van Japan. Er zal 
een film worden vertoond uit de uit-
gebreide industrie die dit land rijk is 
en lekkere hapjes worden geserveerd 
(altijd al willen weten hoe de rijstbal-
len uit Pokémon smaken?). Itadaki-
masu!

Wat: Japanse avond  
Wanneer: 19 februari

        Waar: Aliashok
        Hoe laat: Nog bekend te maken
        Prijs: Nog bekend te maken

Vriendjes & 
Vriendinnetjesdag
Vragen je boezemvrienden 
zich al jaren af wat jij uitspookt 
in dat vreemde roze hol dat 
Alias heet? Dit is je kans om je 
dierbaren te laten zien wat Alias 
precies is! De Lustrumcommis-
sie organiseert een dag vol acti-
viteiten om voor alle vrienden 
en vriendinnen een tipje van de 
sluier op te lichten.

Wat: Vriendjes & 
Vriendinnetjesdag
Wanneer: 22 februari
Waar: Nog bekend te maken
Hoe laat: Nog bekend te maken
Prijs: Nog bekend te maken

Almanakcover-onthulling
Al sinds september heeft de 
Almanakcommissie zitten 
broeden op ideeën om Alias het 
meest geweldige lustrumboek 
ooit te geven. Alle creatieve 
geesten van de commissie heb-
ben hun gave aangewend om 
een paar prachtige ontwerpen 
voor de cover samen te stellen 
waarbij jij mocht stemmen op 
de uitslag. Al benieuwd naar 
het winnende ontwerp?   

Wat: Almanakcover-onthulling
Wanneer: 27 februari
Waar: Stamkroeg de Stichtse 
Taveerne
Hoe laat: Vanaf 21.00
Prijs: Gratis



ANTIEKE CULTUUR, het is een van de kleinere hoofdrich-
tingen binnen Taal- en cultuurstudies. Studie naar de oud-
heid is meer dan het achterhalen van zaken uit vervlogen 

tijden; de antieke cultuur is het zaadje waaruit de wereld zoals we 
die nu kennen is gegroeid, de periode waarnaar nog wordt verwe-
zen als het gaat om filosofie, kunst of religie. Onze tradities kennen 
een geschiedenis, een die gemakkelijker te begrijpen is wanneer we 
inzicht ontwikkelen in de achtergronden.

Dit melancholieke verhaal brengt mij op een traditie binnen de Alalos, na-
melijk de column geschreven door de onderwijscommissaris. In normale 
omstandigheden zou hier een informatief verhaaltje volgen over een stu-
diegerelateerde aangelegenheid. Wanneer ik dit schrijf is het echter bijna 
kerstvakantie en wil iedereen uitslapen en/of doorfeesten en niet bezig 
zijn met studieplanning. Daarom ga ik het dit keer net even anders doen. 
Om te breken van traditie, zal ik maar zeggen. Want ik ga (bij het gebrek 
aan een eigen bestuurscolumn) wat schrijven over de functie van onder-
wijscommissaris.

Er is mij eens gevraagd: ‘Als je geen boekverkoop regelt, wat doe je dan?’ 
Gelukkig is er als onderwijscommissaris ook genoeg te doen als je geen 
boekencommissaris bent – naast feestjes en activiteiten bijwonen, hoewel 
dat een van de leukste dingen is aan het bestuursleven. Als onderwijs-
commissaris krijg je zeker rond inschrijfperiodes veel vragen en help je 
mensen bij hun studieplanning. Dit puzzelen vind ik geweldig om te doen. 
Daarnaast is het een belangrijk onderdeel van je functie om het contact 
met de opleiding te onderhouden. Eens per blok is er een ‘schoollunch’, 
waar je bijpraat met de studieadviseurs en opleidingscoördinatoren van 
TCS en LAS en met de onderwijscommissaris van Atlas. Dit onder het 
genot van de beste – ik herhaal: de beste – broodjes van de UU. Omdat het 
hoger onderwijs in deze periode van bezuinigingen aan grote veranderin-
gen onderhevig is, is hierin een uitdagende rol weggelegd. Als lid van de 
opleidingscommissie kijk je kritisch naar nieuwe onderwijsmodellen, die 
samenhangen met nieuwe doelstellingen van de universiteit en faculteit. 
We hopen dat Alias een goede bijdrage kan leveren in opheldering aan 
en ondersteuning van studenten. Daarnaast organiseer je voorlichtingen, 
help je bij open dagen, notuleer je bij het overleg tussen de hoofdrich-
tingsadviseurs en zit je de Studentenraad voor. Je probeert iets te doen 
met het commentaar dat je (waar dan ook) opvangt en er komen verschil-
lende projecten op je pad. Zo mag de Alternatieve Studiegids weer in de 
schijnwerpers komen te staan en is er een samenwerkingsverband tussen 
verenigingen bij de organisatie van een faculteitsbrede workshop scrip-
tieschrijven. Een extra dingetje voor mij dit jaar is dat ergens tussendoor 
mijn laatste minorvak moet worden afgerond, er een stage gelopen moet 
worden en ik ooit toch mijn scriptie hoop af te maken.

En dan eindig ik toch weer bij studieplanning. Ach, je bent onderwijscom-
missaris of je bent het niet.

Eerstejaars
column
door Lauren van Dijk

ICU? Na dit gezien te hebben op mijn rooster 
op Osiris besluit ik een heftige zoektocht te 
doen naar deze mysterieuze afkorting. Uni-
versity College? Is dat niet in de Uithof? En 
ik maar denken dat alle cultuurstudies in een 
mooi authentiek pand in de binnenstad zit-
ten. Het ziet er mysterieus uit. Kriekenpit-
plein? 
 
Even later fiets ik door het Wilhelminapark. 
Waarom heb ik hier maar twee keer gezeten 
deze zomervakantie? Ik maak me geen illu-
sies: Mijn studie is bezig, het gaat er niet meer 
van komen dit jaar. Het college gaat voorbij 
en het valt me op dat we al iets moeten schrij-
ven voor het komende werkcollege. Geen 
idee hoe het zit met de academische schrijf-
conventies. S&P heb ik pas in het volgende 
blok. Het volgende college is op de KNG en 
we hebben een kwartier om er te komen. 
 
Om vijf uur ’s-middags ben ik klaar met mijn 
laatste college. Op dat moment ben ik  alweer 
op het University College-terrein. Heen en 
weer geslingerd worden hoort er blijkbaar bij 
in mijn nieuwe bestaan. Ik voel een plotselin-
ge vermoeidheid die waarschijnlijk te wijten 
is aan mijn onderdompeling in het hedonis-
me in de laatste drie maanden. Ik voel een al 
te bekend gevoel zich langzaam meester van 
me maken: de goede oude bekende sleur.  
 
 
Ik kijk om me heen. Ons knusse anti-kraak-
huisje wordt gerestaureerd aan de voorkant. 
We hebben een gebrek aan gordijnen, dus 
ik geniet van het uitzicht op een stel harige 
bouwvakkers. Mijn huisgenoot vraagt me 
een lijstje te maken van benodigde levens-
middelen. Blijkbaar heeft hij nog energie om 
naar de supermarkt te gaan: hij heeft een veel 
actiever levenspatroon vastgehouden in de 
vakantie dan ik. Ik krabbel wat dingen neer 
op een belangrijke belastingbrief.  Over een 
uurtje zal ik deze etenswaren al om moeten 
vormen tot een voedzame maaltijd. Mijn 
huisgenoot groet en gaat de deur uit wan-
neer ik plotseling een helder moment heb: 
“WC-papier!!!,” roep ik wanhopig. Mijn 
hoofd steekt uit de voordeur. “Whahahaha, 
hebbie dat nodig meis!? Whahaha.” O ja, de 
bouwvakkers. Na een vriendelijke lach naar 
mijn nieuwe vrienden geworpen te hebben 
besluit ik maar te gaan stofzuigen en de af-
was te doen. Dan komt het besef dat ik een 
achttienjarige huisvrouw ben: het studenten-
leven is nog romantischer dan ik het me had 
voorgesteld.

    Onderwijscommissaris 
       door Welmoed Wagenaar

WANNEER WIJ EEN BOEK lezen of 
een film bekijken, weten we dat de 
gebeurtenissen die hierin beschreven 

worden of te zien zijn niet altijd echt gebeurd 
zijn. ‘Fictie’ noemen we dat. Niets nieuws onder 
de zon. Toch was er ook een tijd waarin dit be-
grip nog niet bestond. De vraag of dingen wel 
of niet ‘echt gebeurd’ waren, werd niet gesteld. 
Dit is voor ons vreemd, zeker omdat de epische 
verhalen van bijvoorbeeld de Ilias en de Odys-
see ons nogal onwerkelijk voorkomen.

Gorgias was een Griekse filosoof en redenaar die leefde 
van ongeveer 480 tot 376 voor Christus. Hij besteedde 
nogal wat uren aan het filosoferen over verschillende 
waarheden in met name tragediën. Hij was zo druk 
bezig met filosoferen dat hij helaas niet veel tijd heeft 
besteed aan het opschrijven van zijn gedachtekronkels, 
maar gelukkig weten we via Plutarchus toch het een en 
ander over hem. Het volgende citaat geeft het belang-
rijkste standpunt van Gorgias weer:

“De tragedie bloeide [in Athene] en was vaak onderwerp van gesprek. Zij was een 
wonderbaarlijk hoorspel en schouwspel geworden voor de mensen in die tijd. Zij bood 
door haar verhalen en emoties een ‘bedrog’ waarbij, zoals Gorgias zegt, “de bedrieger 
correcter handelt dan de niet-bedrieger, en de bedrogene meer wijsheid toont dan de 
niet-bedrogene.” De bedrieger handelt namelijk correcter omdat hij aankondigt wat 
hij doet en de bedrogene toont meer wijsheid: want wat niet zonder gevoelens is, laat 
zich gemakkelijk meeslepen door het genot van woorden.”1

1 Plutarchus, Over de roem van de Atheners

Het ‘bedrog’ waar het in dit fragment over gaat, is een 
onvermijdelijk en vast onderdeel van poëtische taal. 
Tenminste, dat vond Gorgias. Een dichter, of toneel-
schrijver in dit geval, beschrijft niet de werkelijkheid 
zoals wij deze kennen, maar schept een andere en 
mooiere werkelijkheid, die toch geloofwaardig blijft. 
Op deze manier probeert de schrijver om de gemoeds-
toestand van de lezer of luisteraar te beïnvloeden. Deze 
invloed is geen echt bedrog, maar een ‘dramatische il-
lusie’, want het is noodzakelijk voor het succes van de 
tragedie. 
Het publiek moet, voor zolang als het toneelstuk duurt, 
de waarheid die hierin naar voren wordt gebracht, 
geloven. Op deze manier is er niet langer sprake van 
bedrog, omdat beide partijen, zowel het publiek als de 
acteurs, zich ervan bewust zijn en er naar handelen. 
Gorgias zegt dat de bedrogene meer wijsheid toont dan 
de niet-bedrogene. Dit hangt hier nauw mee samen. 
Wanneer het publiek zich namelijk niet laat bedriegen, 
wordt de voorstelling geen succes. Is het niet geloof-

waardig, dan is het niet geloofwaardig. Het is dus niet 
verstandig om niet in het ‘bedrog’ te geloven. 
Natuurlijk was niet iedereen het hiermee eens. Plato 
vond het bijvoorbeeld allemaal maar niks. Ook hij 
beweerde dat er meerdere werkelijkheden bestonden, 
namelijk die van de ‘gewone’ mensen en de echte wer-
kelijkheid van de filosofen (waarmee hij dan weer niet 
Gorgias bedoelde). Plato was van mening dat dingen 
als toneelspel de mensen alleen maar verder weg leid-
den van de echte werkelijkheid en dat was natuurlijk 
allemaal heel slecht. 
Het fenomeen dat Gorgias probeerde te omschrijven, 
komt erg dicht bij ons begrip ‘fictie’. Hij noemt het ‘dra-
matische illusie’, maar in feite bedoelt hij hetzelfde; het 
is niet waar, maar dat geeft niet. Sterker nog, het is no-
dig dat het niet waar is maar dat iedereen doet alsof het 
wel waar is. Logisch, toch?

De Griekse filosoof Gorgias 

over ‘bedrog’ en bedrog
door Anita Zijdemans



SOMMIGEN ZULLEN de schouders ophalen als je ze vraagt wat LARP is; anderen zullen smakelijk beginnen te la-
chen. Maar waarom eigenlijk? Of je jezelf nu het hele weekend opsluit in je kamer om World of Warcraft te spelen 
of met tientallen anderen naar een beboste omgeving trekt om echt in een ander karakter te kruipen: de essentie is 

volgens fervent LARP’ster Fira Zorge hetzelfde. “Mensen willen graag als een episch karakter iets ondernemen.” Ze geeft 
toe: “Magie is natuurlijk moeilijk na te bootsen in de realiteit. Maar het geeft echt een kick als er met rook, licht, geluid 
en andere vormen van aankleding iets moois wordt neergezet.”

LARP
Het mag misschien een totaal afgezon-
derde wereld lijken, die van Live Action 
Role-Playing. Fira rolde er echter vrij 
gemakkelijk in, vertelt ze. “Een klasge-
noot op de middelbare school deed het. 
Ik houd van theater en het leek me een 
uitdaging om een heel weekend lang in 
de rol van iemand anders te kruipen. Je 
moet goed nadenken over hoe diegene 
in het leven staat.” In het toe-eigenen 
van zo’n rol krijg je veel vrijheid. “Bij het 
maken van een karakter heb je meerdere 
mogelijkheden. Meestal kun je kiezen 
tussen een aantal rassen zoals elven, 
dwergen en mensen. Daarnaast kies 
je waar jouw karakter zich mee bezig-
houdt, zoals magie, genezing of krijgs-
kunst. Maar je kunt ook een god, godin 
of demon aanhangen of je specialiseren 
in rituelen of ambacht.”

Verhalen die worden nagespeeld, zijn 
weliswaar gebaseerd op de middeleeu-
wen, het christendom en mystiek, maar 
worden uiteindelijk vooral vormgegeven 
door de fantasie van de spelleiders, aldus 
Fira. “Ieder bedenkt een eigen karakter 
en speelt daarmee een soort improvi-
satietheater. De spelleiding organiseert 
alles: ze bedenken de wereld waarin het 
zich afspeelt, stellen de regels op en ver 

“Ik kan heel goed begrijpen dat 
mensen het vreemd vinden als 
je met een latex zwaard door een 
bos heen rent.”

zinnen de verhaallijn. De spelers kunnen 
vervolgens zelf bepalen hoe ze hierop 
reageren.” Als speler heeft Fira bijvoor-
beeld al een avonturier, een mysticus, 
een Zerebaan (een soort oosterse han-
delaar) en een priesteres gespeeld. Maar 
er kunnen ook andere thema’s worden 
aangesneden. Zo zijn er ook post-apo-
calyptische LARPS of piraten-LARPS. 
“Zulke werelden hebben meestal een ei-
gen metafysica met natuurwetten, zoals 
de veronderstelling dat je ziel op een be-
paalde plek terechtkomt als je doodgaat 
of dat spreuken alleen kunnen worden 
uitgevoerd met een ware bezwering.”

Bij LARP wordt niet per se naar een ex-
pliciet einddoel toegewerkt. Dat beaamt 
Fira ook. “Het doel van het spel is sim-
pelweg dat iedereen een gave tijd heeft. 
Er zijn geen individuele winnaars en de 
regels zijn afhankelijk van de gecreëerde 

verhaalwereld. Wel zijn er een aantal 
basisprincipes, zoals hit points. Bepaal-
de ledematen of andere lichaamsdelen 
worden voorgesteld als hit points. Wan-
neer je hier dan twee keer wordt geraakt, 
betekent dat dat je in de verhaalwereld 
zodanig gewond bent geraakt dat je dat 
ledemaat niet meer kunt gebruiken.”

Op de vraag of het spelen een manier is 
om je agressie kwijt te raken, antwoordt 
Fira lachend. “Haha, nee hoor. De wa-
pens bestaan meestal uit een kern van 
glasvezel met schuim- en latexlagen, dus 
je moet er wel voorzichtig mee omgaan. 
Maar persoonlijk haal ik vooral veel vol-
doening uit het spelen van de verschil-
lende rollen en het samenspelen met 
anderen. Ook houd ik van kostuums 
maken en ontwerpen. Er zijn winkels 
waar je veel attributen kan kopen, maar 
het geeft extra voldoening als je het zelf 
hebt gemaakt.”

Fira snapt wel dat mensen je raar aankij-
ken als je ze vertelt dat je aan LARP doet. 
“Ik kan heel goed begrijpen dat mensen 
het vreemd vinden als je met een latex 
zwaard door een bos heen rent. Maar 
met wat meer uitleg zijn de reacties ge-
lukkig meestal erg positief.”

E
en kijkje nemen in de wondere wereld van 
andere faculteiten kan voor TCS’ers op een 
spetterend en zinvol avontuur uitlopen. Zo 
ook bij de minor Verkenning in de antropo-
logie op het thema multiculturalisme.  Zoals 
uit de naam blijkt, worden hier culturele en 
antropologische begrippen verbonden aan 
onderwerpen uit de multiculturele samenle-
ving. Je hoeft geen speciale trucjes te kunnen 
om deze minor te kunnen volgen: als je deze 
onderwerpen interessant vindt, kun je zon-
der problemen beginnen.

De minor bestaat uit vier cursussen, één in elk 
blok. Twee hiervan worden in het Engels gegeven, 
waardoor (goede) beheersing van deze taal prak-
tisch is. De cursussen vallen onder de faculteit So-
ciale Wetenschappen en het eerste vak heeft een 
beperkt aantal deelnemers; het is dus aan te raden 
je tijdig in te schrijven. Qua niveau en inhoud 
sluiten deze vakken niet altijd even goed op elkaar 
aan, maar ze kunnen zeker een goede toevoeging 
aan je studie vormen. 
Deskundige Doenja Abel raadt toekomstige stu-
denten van harte aan een andere indeling van 
de cursussen te kiezen. Zij heeft deze minor, on-
danks de fietstochtjes naar de Uithof, met plezier 
gevolgd. Het vak Religion, fundamentalism and 
conflict in blok 2 is lastig. Dit vak kun je door de 
moeilijkheidsgraad ervan het beste aan het einde 
van de minor inplannen. Ook Jonne van Ga-
len beaamt dat de werkdruk van dit vak zonder 
voorkennis van religie hoog is. Zij volgt de minor 
op dit moment en ervaart deze tot nu toe als een 
leuke en waardevolle toevoeging aan  haar studie.

Ze noemt de koppeling aan actualiteiten in de So-
ciale Wetenschappen een interessante link met de 
theorieën binnen de Geesteswetenschappen.
Het eerste vak – in ‘oudje’ Doenja’s tijd had deze 
een andere naam – is Culturele antropologie 1: In-
leiding in de antropologie. Hierin maak je volgens 
haar op boeiende wijze kennis met de wereld van 
de antropologie. Jonne noemt het een prettige en 
uitgebreide kennismaking. De eerder genoemde 
cursus Religion, fundamentalism and conflict is 
pittig. Deze bestaat slechts uit hoorcolleges die 
aangevuld worden met beeldmateriaal. De ken-
nismaking met grote religies en vraagstukken 
hieromheen is pakkend maar zwaar. Het derde 
vak, Cultural anthropology 3: Globalization and 
sociocultural complexity, geeft voor veel TCS’ers 
nieuwe en praktische manieren om met ontwik-
kelingen in de samenleving om te gaan. Je wordt 
gestimuleerd na te denken over sociaalweten-
schappelijke thema’s en hiermee aan de slag te 
gaan. De invloed van mondialisering op individu-
ele personen en gehele samenlevingen wordt on-
derzocht en bediscussieerd. Deze cursus vormt de 
aanbevolen voorkennis voor het laatste deel van 
de minor, Etniciteit en nationalisme. De nadruk 
op het multiculturalisme komt onder andere naar 
voren in de bespreking van maatschappelijke de-
batten en de rol van de antropoloog hierin. Deze 
cursus borduurt verder op het actuele tintje van 
de minor. Tof dus. 

Jonne stelt dat de antropologische benadering je 
blikveld verruimt. Deze benadert cultuur concre-
ter dan het geesteswetenschappelijke geschied-
kundig perspectief. Ook volgt Jonne de minor 
omdat ze de culturele onderdelen in haar studie-
plaatje wil passen. Als ze gedwongen wordt iets 
negatiefs te verzinnen, noemt ze dat er voorname-
lijk antropologen de vakken volgen. Dit kan voor 
problematische samenwerkingsverbanden zorgen 
doordat zij het fantastische principe van ‘vak-
hoppen’ van TCS niet kennen. Doenja noemt de 
minor interessant door het sociale en herkenbare 
aspect.

De minor sluit aan bij de master Multicultura-
lisme in vergelijkend perspectief. Ondanks een 
aantal negatieve puntjes zijn beide studentes over-
wegend positief over de minor. Deze twee zoete 
meisjes zijn overigens voor vragen over deze mi-
nor aanspreekbaar. Wanneer de besproken din-
gen je bekoren, is het zeker een aanrader je in te 
schrijven voor Verkenning in de antropologie op 
het thema multiculturalisme!

“de antro-
pologische 
benadering 
verruimt je 
blikveld”

Minority Report:
verkenning in de antropologie

op het thema multiculturalisme
door Rinske van Herwaarden

door Iris van Korven



Europese 
literatuurgeschiedenis

Door Marit van de Mortel

GEEN CURSUS DIE MEER DE KANS BIEDT om decadent doch terloops jouw uitgebreide literaire kennis te 
etaleren in een alledaags gesprek. Zinnen als ‘och, wat een drama, een Griekse tragedie zoals Antigone is er 
niets bij’ tot ‘voor mij geen sprookjesfilms van Disney, ik prefereer liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw’ zul-

len voortaan tot jouw arsenaal aan intellectuele opmerkingen behoren. In slechts tien luttele weken verschaft de cur-
sus Europese literatuurgeschiedenis  namelijk een overzicht van de Europese literatuurgeschiedenis van de Klassieke 
Oudheid tot en met de Renaissance. Maar het doet nog meer: de teksten worden verbonden aan hun maatschappelijke 
context.

Vakken vuller
Antieke mythen 

in de Europese literatuur
Door Myrthe Groenendaal

Grofweg is het vak op te delen in drie periodes: Klassieke Oud-
heid, Middeleeuwen en Renaissance. Om de student te doen be-
grijpen wat hij of zij nou werkelijk aan het leren is, wordt bij elke 
periode ook één of meerdere representatieve teksten gelezen. Zo 
behandelt de cursus Homeros’ Ilias, Vergilius’ Aeneis, een ver-
zameling liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw, Beowulf en Sha-
kespeares ‘The Winter’s Tale’. “Het is iedere keer weer iets totaal 
anders”, beweert tweedejaarsstudente 
Nathalie Lamers, “het is leuk om de ont-
wikkeling en structuur van de verschil-
lende teksten in verschillende periodes 

“Gewoon een leuke cursus”
te zien, te leren en vervolgens te herkennen.” In tegenstelling tot bij 
de meeste vakken, betekent deze uitgebreide literatuurlijst echter 
geen enorme aanslag op de portemonnee of tijdrovende kopieer-
sessie in de bieb. Alle stof wordt namelijk van tevoren aan de stu-
dent aangeleverd, ofwel op cd-rom ofwel als kopie. 

Drie verschillende docenten doceren de drie verschillende perio-
des. Nathalie beschouwt deze variatie aan docenten als zowel een 
pluspunt als een minpunt aan deze cursus: “Natuurlijk heb je al-
tijd een voorkeur voor een bepaalde docent en kun je het met de 
een beter vinden dan met de ander, maar zo krijg je wel de beste 
toegang tot de stof.” De docent Renaissance zou bijvoorbeeld geen 
spetterende spreker zijn, maar ‘onze eigen’ Frank Brandsma (Mid-
deleeuwen) was dan wel weer de publiekslieveling. 

Niet alleen worden per periode bepaalde teksten behandeld, ook 
de samenleving waaruit deze teksten zijn voorgekomen neemt een 
belangrijke plaats in. Centrale thema’s zijn de functie van litera-
tuur in de samenleving, de algemene mening over het gebruik van 
fictie in een bepaalde periode en populaire of juist verdwenen gen-
res per periode. Deze aandacht voor de maatschappij leidt daarbij 
tot een logische balans tussen proza en poëzie, stelt Nathalie. Dit 

komt door de maatschappelijke receptie: “in een bepaalde periode 
werd poëzie bijvoorbeeld gezien als leugenachtig, terwijl proza 
‘helemaal in’ was.” Deze maatschappelijke visie biedt daarbij nieu-
we perspectieven: “Het is interessant om te weten hoe de teksten 
werden opgebouwd, maar ook om te weten hoe mensen in een 
bepaalde tijd nadachten over de maatschappij, literatuur en het le-
ven. Je krijgt een heel ander inzicht en beeld dan je misschien had.”

Tot slot enkele praktische zaken. De cursus vereist geen voor-
kennis of behaalde cursussen vooraf, noch is het een ingangseis 
voor Europese literatuurgeschiedenis 2 (over de periodes ná de 
Renaissance). Het is een niveau-1 vak dat wordt gegeven in blok 
1. De toetsing bestaat uit drie deeltentamens (in totaal 80% van 
het cijfer) en twee groepsreferaten (20%). Bij de referaten krijgt de 
student de stof aangeleverd en bereidt de groep het voor met de 
docent in speciale bijeenkomsten. “Dit werkt erg goed, veel beter 
dan wanneer je maar aan je lot wordt over gelaten en iedereen 
thuis een stukje voorbereid heeft”, vertelt Nathalie. Voor de deel-
tentamens verschaft het handboek Denken en Dichten een goed 
overzicht van de leerstof. Overigens valt Europese literatuurge-
schiedenis niet binnen de hoofdrichting Antieke cultuur, maar het 
is desalniettemin een goed vak om jouw kennis over de Klassieke 
Oudheid te vergroten.

Al met al beschrijft Nathalie Europese literatuurgeschiedenis als 
“gewoon een leuke cursus” en voor ieder die over enige basisken-
nis van literatuur wil beschikken, is het vak aan te raden. 

ANTIEKE MYTHEN IN DE EUROPESE LITERATUUR: dat klinkt als een hele mondvol, maar 
wat is het eigenlijk? In deze cursus worden literaire verwerkingen van de Griekse mytholo-
gie uit de literatuur historisch geïnterpreteerd. Oftewel: je gaat literatuur bestuderen waarin 

Griekse mythologie voorkomt en bekijkt dat tegen een historische achtergrond. 

De cursus wordt gegeven door Bas van Bommel. Volgens Anoek van ’t Hof, oud-hoofdredacteur en vierdejaars TCS’er 
met Moderne Letterkunde als hoofdrichting, is Van Bommel “rete-intelligent, ongelooflijk arrogant en kan hij erg 
grappig uit de hoek komen”. Vat Europese Literatuur niet te breed op, waarschuwt Anoek. De cursus richt zich namelijk 
vooral op West-Europa en met name de Duitse literatuur. 

De cursus heeft een duidelijk terugkerend thema, maar wordt soms iets te ver doorgetrokken, aldus Anoek. Een 
minpuntje dus, maar het vak heeft haar ook nieuwe inzichten gebracht. Zo wordt de novelle ‘De dood in Venetië’ van 
Thomas Mann besproken en wordt deze “op zo’n manier ontrafeld zoals ik hem zelf nooit gelezen zou hebben”, aldus 
Anoek. 

In de onderwijscatalogus vind je informatie terug over de werkvormen en de aanwezigheidsplicht van de cursus. Twee 
keer in de week zijn er verplichte colleges. Anoek: “Het eerste college was meestal theorie, in het tweede college gingen 
we gezamenlijk een stuk bespreken dat we gelezen moesten hebben”. De aanwezigheidsplicht is tamelijk streng, name-
lijk 90%. Dat komt neer op maximaal twee keer ongeoorloofd verzuimen. Wees er dus bij en kom ook op tijd! Anoek 
zegt hier het volgende over: “Bas is zeer streng in het missen van de colleges. Kom ook niet te laat, want hij zet je voor 
lul.”

Een oplettende, actieve houding tijdens de colleges is gewenst. Het tentamen aan het eind van de cursus is namelijk 
gebaseerd op alle stof die ter sprake is gekomen tijdens de colleges. Goed aantekeningen maken is dus een aanrader. 
Tussendoor schrijf je nog twee essays, waarin je de kans krijgt om na commentaar nog te verbeteren. Anoek schreef 
een essay waarin ze een gedicht heeft geanalyseerd in het licht van antieke mythen. Volgens haar moet je wel je best 
doen, maar is het niet heel moeilijk om te halen.

De strenge aanwezigheidsplicht en het goede lesgeven van Van Bommel zorgen ervoor dat veel mensen het vak halen. 
Een nadeel kan zijn dat er soms wat overlap is met andere cursussen die Van Bommel geeft (Europese literatuurge-
schiedenis en Hoogtepunten klassieke literatuur). Hier valt echter weinig aan te doen omdat alle vakken gaan over de 
klassieke literatuur. Als je dus interesse hebt voor één van deze vakken, dan zal dit vak je wellicht ook bevallen.

Dan nog een aantal praktische zaken. De cursus is een niveau-3 vak en wordt gegeven in blok 4. Om deze cursus te 
mogen volgen, moet je het vak Algemene literatuurwetenschap hebben gevolgd. Verder wordt het aanbevolen om enige 
kennis te hebben van de Griekse mythologie, die kan worden opgedaan met de cursus Klassieke mythologie. Antieke 
mythen in de Europese literatuur valt binnen de hoofdrichting Antieke cultuur en is een onbekende schat in het over-
weldigende cursusaanbod. Perfect als je je interesseert voor literatuur en Griekse mythologie in het bijzonder.



Film
Argo

door Marit van de Mortel

Het lijkt een absurd uitgangspunt: zes Amerikaanse 
diplomaten worden door de CIA Iran uitgesmok-
keld, vermomd als een Canadese filmcrew die lo-

caties scout voor de niet-bestaande film Argo. Toch heeft 
deze gebeurtenis werkelijk plaatsgevonden temidden van de 
maandenlange gijzelingscrisis op de Amerikaanse ambas-
sade in Teheran, waaraan deze zes wisten te ontsnappen. Op 
zeer nauwgezette wijze heeft Ben Affleck (Gone Baby Gone, 
The Town) de ontsnapping vertaald naar film.

Met de openingsscène is de toon direct gezet. Een enorme menigte 
woedende Iraniërs heeft zich verzameld rondom de Amerikaanse 
ambassade, terwijl de Amerikanen binnenin tevergeefs proberen 
de massa af te weren. Ondertussen weten zes Amerikanen te vluch-
ten naar het huis van de Canadese ambassadeur. Doordat Affleck 
afwisselt tussen beelden van de uitzinnige menigte en de complete 
paniek onder de Amerikanen bouwt hij bij aanvang grote span-
ning op en vanaf dit punt zal Argo op razend tempo doorgaan. 
Enige luchtige afwisseling is er in de vorm van Hollywood-nestors 
John Chambers (John Goodman) en Lester Siegel (Alan Arkin), 
respectievelijk een make-up artiest en producer, die CIA-agent 
Antonio Mendez (Affleck) helpen bij zijn exfiltratiemissie. Om de 
dekmantel geloofwaardiger te maken, richten Chambers en Siegel 
een tijdelijke studio op en promoten ze een bestaand script (ge-
naamd ‘Argo’). Deze scènes over Hollywood bevatten de nodige 
komische elementen, zoals een persconferentie waar het publiek 
verkleed als science fiction-figuren komt en de botte interactie tus-
sen Chambers, Siegel en andere filmbonzen. Vermakelijk zijn ook 
de kleding, kapsels en attributen uit de jaren zeventig, die Affleck 
opzichtig in de film heeft verwerkt.

Toch kent Argo mindere punten. De licht patriottistische onder-
toon – Mendez is de grote ‘held’ die zes Amerikaanse levens redt 
– kan storend zijn, met name omdat dat de rol van de Canadezen 
in de ontsnapping veel groter was dan we in Argo zien. Boven-
dien vergt de rol van zelfverzekerde CIA-agent weliswaar niet veel 
diepte, maar is het spel van hoofdrolspeler Affleck soms wel erg 
vlak. Overigens is geen van de personages zeer goed uitgewerkt 
(hoewel Goodman en Siegel hun rol met verve spelen), maar dit is 
dan ook niet de kern van de film. Argo draait immers om de span-
nende opeenvolging van ontwikkelingen en niet om een grondige 
personagestudie. En in dit opzicht is de film zeker geslaagd.

Concert
The Black Keys

door Myrthe Groenendaal

The Black Keys speelden afgelopen 3 december 
2012 in het Ziggodome. Als je erbij was, weet 
je net als ik dat het een geweldige avond was 

en zo niet: vette pech! 

Meteen al zetten de jongens een lekkere performance neer 
met Howlin’ for You, terwijl iedereen nog braaf mee knikt 
en voorzichtig met z’n voet meebeweegt op de maat. Al 
snel is het onwennige er vanaf en gaat de hele zaal los op 
nummers van voornamelijk de laatste twee albums: 
Brothers en El Camino. 

De sfeer is ronduit uitbundig en na het zingen van Lit-
tle Black Submarines door de hele zaal kan de avond niet 
meer stuk. Op de schermen zien we soms verrassende in-
valshoeken van het duo op het podium zoals vanuit de hi-
hat van het drumstel en de bass drum. Minder hoorden we 
hun rauwe bluesgeluid uit het begin van hun carrière, maar 
het enthousiaste publiek leek er niks om te geven. 
Tegen het eind van de avond knallen The Black Keys er nog 
even tegenaan met een fantastische toegift. Twee enorme 
discoballen verlichtten de zaal in duizenden lichtjes en ie-
dereen schalt mee met Everlasting Light.

CD
Cody ChesnuTT – ‘Landing on a Hundred’

door Toine van der Lingen

Cody ChesnuTT, mogelijk bij iedereen bekend 
als de zanger die het refrein verzorgde van 
HipHop anthem ‘The Seed 2.0’ van The Roots. 

Na deze hit leek Cody van de muzikale kaart verdwe-
nen te zijn; niets is echter minder waar. 29 Oktober is 
zijn nieuwe okselfrisse album uitgekomen. 
Dat hij kan zingen is aan het begin van het album al duide-
lijk, dat hij stijl heeft (swag wellicht) ook. Wat er het meeste 
uitspringt is zijn oprechtheid. Liedjes over het beteren van 
zijn leven, het leed van Afrika en dat liefde ‘meer is dan 
slechts een bruiloft’ worden nergens te veel van het goede. 
Bovendien, als je geen zin hebt om naar teksten te luisteren 
over het onrecht in The Motherland, zet je je gedachten op 
nul en dans je er gewoon op los. 
Volgend positief puntje; dit album is mede mogelijk ge-
maakt door crowdfunding: er is hoop voor ongesubsidi-
eerde cultuur. 

Laatste positieve punt: hij staat 1 maart in de Melkweg. Gaat 
dat zien!

Museum
Fifties Fashion

door Anita Zijdemans

In een hoekje van de bovenverdieping van het Gemeentemuseum Den Haag is een redelijk kleine expositieruimte 
gewijd aan de mode van de ‘Fabulous Fifties’.  Zodra je binnenkomt, loop je tegen een verzameling fantastische ga-
lajurken aan; een veelbelovend begin. Pas daarna begint de tentoonstelling echt, met een introductie van de stijve 

(maar o zo leuke) mode rond 1949. De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd en eindigt bij het begin van de 
‘futuristische’ jaren ‘60. 

Het is een vrij kleine tentoonstelling, maar het geeft een goed beeld van de jaren ‘50: niet alleen qua mode maar ook een beetje qua 
algemene denkbeelden en veranderende normen en waarden. Het is ongelofelijk leuk om te zien hoe de kleding door de jaren heen 
veranderd is en hoe anders de mode nu is. Bovendien hebben ze een ruimte met hedendaagse mode die geïnspireerd is op die van 
de fifties. Grappig, maar ook een beetje verwarrend, omdat het niet meteen duidelijk wordt of dit nu echte ‘fifties fashion’ is of niet.
Ook de diversiteit van de kleren is erg leuk. Er hangen fantastische galajurken, maar ook stijve mantelpakjes en echte rock ‘n roll-
kleding. Ze hebben echt geprobeerd om de hele periode weer te geven, van de huisvrouwen tot de ‘opstandige jeugd’. Alleen de 
mannen en kinderen zijn ondervertegenwoordigd – en dat is zonde. 

De vormgeving van de hele tentoonstelling is leuk gedaan. Een kleine ruimte met bikini’s (pardon, ‘badkleding’) is beschilderd met 
strand- en zeekleuren en tussen de paspoppen met mantelpakjes staan fifties-tafeltjes en -lampjes. Toegegeven, je moet wel van de 
fifties houden. Maar wie houdt er na het stijlvolle Lustrumgala níet van de fabulous fifties?

Het is wel erg jammer dat de tentoonstelling maar zo klein is; je loopt er echt in een halfuurtje doorheen. Het voordeel is dan weer 
wel dat je toegang hebt tot het gehele Gemeentemuseum, met voldoende andere tentoonstellingen, al dan niet tijdelijk. Loop bij-
voorbeeld eens langs bij de Victorie Boogie Woogie, kun je lachen.

Boek
Koffietafelboek: Mario Testino – Private View 

(Taschen)
door Eline Monsma

De bekende (mode)fotograaf Mario Testino heeft afgelopen jaar een 
stilistisch verpakt overzichtsboek uitgegeven; Private View. Laat je 
niet afleiden door het buitenaardse hologram van Lady Gaga op de 
kaft, Private View herbergt vele soorten foto’s van hoog niveau. De 
kracht van Testino zit niet alleen in het fotograferen van beroemdhe-
den en dure merken. De foto’s zijn Amerikaans glamoreus; gebruinde 
lijven, onfunctioneel naakt, veel make-up, dress-up en enscenering. 
Toch weet Testino intimiteit vast te leggen bij zijn geportretteerden, 
waardoor de foto’s geloofwaardig worden. Door het droombeeld van 
Hollywood te realiseren lijkt Testino een intiem kijkje te geven in 
de wereld van de rich and famous. Ook als huisfotograaf van de En-
gelse koninklijke familie zijn Testino’s kwaliteiten van hoog niveau. 
De portretten van prins Charles, prinses Diana en William met Kate 
zijn puur en vertrouwd. Toch is naar mijn mening de beste foto uit 
het boek van koningin Elizabeth. De doorgaans zo stijf overkomende 
koningin staat met een grote lach op de foto, en ik blijf me maar af-
vragen wat Testino gezegd heeft om haar zo te laten stralen.

Het boek heeft meerdere (tweetalige!) voorwoorden, onder andere 
van Karl Lagerfeld. Wie moeite heeft met de Engelse varianten kan 
zich gelukkig ook aan het Chinees wagen.

Recensies



Troy, de kronieken van Achilleus
door Pim van den Berg

EEN VAN DE OUDSTE WERKEN binnen de westerse literatuur is de Ilias, het epische gedicht van de Griekse 
dichter Homeros. Dit epos beschrijft de onverzadigbare woede van de krijgslustige Achilleus, zoon van Thetis, 
de watergodin. Zie je: Achilleus minde de Trojaanse Briseïs, zijn oorlogsbuit en favoriete meisje, maar de koning 

der alle Grieken Agamemnon wilde Briseïs voor zichzelf, nadat hij zijn eigen buit af had moeten afstaan om politieke 
spanningen te sussen. De historiciteit van het verhaal is te betwisten: Griekse verhalen en heldendichten werden vrij-
wel altijd doorverteld, niet opgeschreven. Dat er nog enige authenticiteit overbleef voordat veer papyrus raakte, is een 
wonder. Echter, de oude teksten zijn bestudeerd: archeologen en historici bogen zich over een onmeetbare schat aan 
kennis die voorheen als verloren werd beschouwd en reconstrueerden door middel van de allermodernste technolo-
gieën de grootse strijd tussen de Grieken en Trojanen. Het resultaat kwam onder de naam Troy in 2004 in de bioscoop, 
geregisseerd door Wolfgang Petersen van Das Boot-faam. En jongens, zaten wij er even naast met onze ‘boekenkennis’.

De Trojanen
Nadat Paris, de jongste zoon van koning Priam en een notoire rok-
kenjager, op vredesmissie bij de Spartaan Menelaus er met diens 
vrouw Helena vandoor gaat, blaast de hele boel op. Terecht wijst 
zijn grote broer Hektor, de enige zinnige van het hele Trojaanse 
volk, Paris erop dat overspel en vrede niet hand in hand gaan. Pa-
ris kan het alsnog weinig schelen met de harde paal in zijn toga. 
Wanneer alle Griekse koningen pissig voor hun deur staan, leidt 
een combinatie van haantjesgedrag en bijgeloof tot de dood van 
de onwillige Hektor en de ondergang van een grote cultuur. Paris 
heeft zijn hoofd zelfs zo diep in zijn eigen reet zitten, dat hij zijn 
eigen neef Aineias, stichter van Rome, niet herkent wanneer hij 
hem een onbetaalbaar zwaard overhandigt.

De Grieken
Of Achaeërs, of Danaërs, of Argiven, zoals ze ook wel genoemd 
worden, zijn een dwars volkje. Elke stadstaat heeft zijn eigen be-
baarde koning met een Germaans uiterlijk, elke nog koppiger dan 
de vorige. De ambitieuze en gewiekste Agamemnon, de oorspron-
kelijke koning van Mycene, veroverde en onderwierp de overige 
Griekse stadstaten, louter om te zien of hij het kon. Als een ware 
Machiavellist avant la lettre gebruikt hij de huwelijksperikelen 
van zijn broer Menelaus om ook op Troje zijn vlaggetje te kunnen 
planten. Een grote misvatting die wij hadden is dat de Argiven 
oud-Grieks spraken. Dat is onjuist: ieder spuwt heldhaftig geneu-
zel in een waardig Brits accent. 

Achilleus
De grootste strijder van de Achaeërs, ko-
ning van de Myrmidonen en furieuze 
halfgod is tevens een huilbaby pur sang. 
Het enige wat Achilleus doet, is mokken: 
mokken op zijn schip, mokken in zijn 
tent, mokken buiten de Trojaanse poort 
en mokken post-coïtus. In tegenstelling tot 
de fabels dat Achilleus nagenoeg onkwets-
baar was, heeft hij de gehele oorlog gewoon 
ontzettend veel mazzel met betrekking tot 
rondvliegende pijlen. Ironisch genoeg doet 
het geklungel van de opper-incompetente 
Paris hem de das om. Zijn neefje Patroklos 
wordt later tweede gitarist in een grunge-
band.

De Goden
Hoewel Achilleus afstamt van de godin 
Thetis en regelmatig met haar converseert, 
vindt hij al dat religieuze gedoe maar bij-
geloof. Argeloos beledigt hij Apollo (en 
terloops de rest van het Pantheon) tot ver-
bijstering van de godvrezenden. Ook Hek-
tor, kroonprins van Troje, maalt weinig om 
de Goden; het zijn tenslotte mannen (niet 
vrouwen) en zwaarden die een strijd win-
nen. Niet dat iemand naar hem luistert; 
strategische beslissingen worden gemaakt 
op basis van vage voortekens. Hoe wrang is 
het dat juist Hektor dit moet bekopen met 
zijn leven en achter een kar rond Troje ge-
sleept wordt.

De vrouwen
De enige bijdragen zonder Y-chromosoom 
zijn borsten, billen en het gekerm van 
weerloze weduwen. Helena laat een hele 
stad voor haar platbranden. Briseïs ver-
andert gedurende haar gevangenschap in 
één nacht van kuise priesteres van Apollo 
naar seksmaniak met een Stockholm-syn-
droom. Andromache kan zich louter als 
een zorgzame huisvrouw bekommeren om 
de vraag wanneer haar echtgenoot Hek-
tor weer thuiskomt. Terecht, oorlog is een 
mannentoneel.

Bestuurscolumn

Menu à la Alias
Door Fira Zorge

ELKE WEEK VINDEN de BV’s plaats. Dit zijn bestuursvergaderingen van mythische proporties waarin alle 
Aliasgerelateerde zaken worden besproken. Ze vinden op het duistere uur van de namiddag plaats, meestal met 
een pauze rond etenstijd. Hier komt altijd een scala aan gerechten naar boven. Gastronomische genoegens als 

pizza, hamburgers, friet, Turkse pizza, broodje Mario, broodje knakworst, koude spaghetti, couscous, stokbrood met 
tapenade, soep en de eeuwige maaltijdsalades hebben de tafel gesierd. De laatste creatieve uitvinding waren instant- 
noodles, geweekt in warm water uit de koffieautomaat. In het kader van vaak uit huis eten wil ik graag een paar van 
mijn favoriete adresjes delen.

Olijven Plaza
Een gezellig winkeltje op de Voorstraat ter hoogte van de Plus. Ze verkopen aardewerk, verschillende soorten olie, zelfgemaakte tape-
nade en olijven in bijzondere smaken. Op dinsdag krijgen ze een nieuwe lading verse kruiden, dus dat is het moment om een kijkje te 
gaan nemen. De mensen achter de toonbank zijn altijd erg aardig. 

Eazy
De Eazy is een zaak aan het begin van de Voorstraat waar je je eigen wokmenu kunt samenstellen. Je kiest eerst je eigen saus (de pin-
dasaus valt erg aan te raden), je topping (vis, vlees of vegetarisch), noodles of rijst en ten slotte vijf groenten om het geheel mee op te 
leuken. Ze hebben altijd een speciale aanbieding van een samengesteld wokmenu voor een schappelijke prijs. De binnenkant van het 
pand is groen, waar ik vrolijk van word. 

Broodje Ben
In Utrecht is broodje Mario de ster onder studenten, maar Broodje Ben mag zeker niet vergeten worden. Deze broodjeskraam bevindt 
zich op de Oude Gracht en heeft een assortiment van rond de vijftig soorten broodjes. Het broodje met kip en avocado is uitzonderlijk 
lekker. Als de buit binnen is wordt het tijd om naar café de Zaak te slenteren, want daar mag je je eigen lunch meenemen. Als het broodje 
de afstand overleeft natuurlijk. 

Studentenmaal
In dit rijtje mogen de studentenmaaltijden niet ontbreken. Op maandag en dinsdag heeft restaurant en pub de Florin een studenten-
maaltijd voor maar zes euri. Daarbij zijn hun hamburgers goddelijk. De Mick O’Connells heeft woensdag en donderdag voor zes euro 
vijftig een heerlijk maaltje. Nu nog vrijdag bij je ouders eten en dan zit je de hele week gebakken.

*

*

*

*

Bon Appétit



Luuk Schokker: Canterbury, Engeland.
Studie

“Het besef dat, hoezeer we ons hier [in Engeland] ook thuis voelen, 
deze ‘tijd van ons leven’ eindig is, maakt een buitenlandperiode tot 
een unieke en bij voorbaat al onvergetelijke ervaring.”

Anita Schmale: Pretoria, Zuid-Afrika
Studie

“Al met al kan ik het dus zeker aanbevelen om op uitwisseling te 
gaan. Het is echt prachtig om een tijdje in een totaal andere cultuur 
te leven. Je leert er heel veel van maar het is eigenlijk vooral gewoon 
heel erg leuk. Mocht je dus overwegen om naar het buitenland te 
gaan? Gewoon doen! En denk vooral ook eens aan Zuid-Afrika.”

Michael Royall: Toronto, Canada
Studie

“Toronto laat je echter op een andere manier mens voelen. Het is 
een stad van woonwijken en dus een stad om te leven. En dat is 
nou net onvoorstelbaar: al dat goeds, en dan nog zo’n fantastische 
bandscene. Toronto is een thuis voor iedereen die dat zoekt.”

Inge Oosterhoff: Madison, Verenigde Staten
Studie

“Niet alleen staat de universiteit van Madison aangeschreven als 
een van de beste universiteiten van Amerika, het staat ook aange-
schreven als een van de beste party-universiteiten van Amerika. 
Dat kan ik alleen maar beamen. Het motto hier is: work hard, play 
hard. Of zoals mijn Amerikaanse huisgenoot George het zojuist 
beschreef: “UW students: fulltime students, fulltime alcoholics”.”

Hugo van Halder: Sint-Petersburg, Rusland
Stage

“Bij al mijn vrienden die in het buitenland studeren zie ik leuke 
foto’s langskomen van heel veel feesten en uitstapjes, een heel an-
dere manier van lol. Ik denk dat je van studeren in het buiten-
land veel nieuwe Facebook-vrienden krijgt, en van een stage meer 
LinkedIn-connecties.”

Frodo Balings: Doemberg, Mordor
Stage

“Hoewel het klimaat niet bijzonder accommoderend is, is het een 
geweldige uitdaging. En de begeleider houdt altijd een oogje op je.”

Buitenland-
correspondent

door Pim van den Berg

IN DE KOUDE WINTERMAANDEN zijn vrijwel alle 
Aliassers huiswaarts gekeerd. Het is een transitiepe-
riode. Zij die eerst voor de haard van het ouderlijk 

huis opgekruld zaten met een boek en een oude, trouwe 
labrador, moeten nu wegens vertragingen door sneeuwval 
de trein van zeven uur naar Rotterdam nemen. Anderen 
staan op het punt om voor het eerst langer dan twee weken 
afscheid van hun ouders’ wasmachine te nemen. Wat staat 
hen te wachten? Daarom kijken we nog even terug naar de 
globetrotters die in het afgelopen jaar in verre oorden hun 
studie- of stageheil hebben gezocht.

Stage 

PASSIE     

VOOR DE 

ZAAK 

Door Zita Veugen

ER IS GEEN EENDUIDIG ant-
woord op de vraag wanneer 
een student er klaar voor is om 

stage te lopen. Of je aan het eind van je 
studie het gevoel hebt meer te kunnen 
dan aan het begin is immers nog maar 
de vraag. Inmiddels derde- en hopelijk 
laatstejaars TCS’er Japke van Uffelen 
beviel het beslist om eerder in haar 
opleiding ruimte in te plannen voor 
arbeidsoriëntatie. Zij liep als tweede-
jaarsstudente stage en dat bracht haar 
een hoop geluk en zekerheid. 

Na drie mails, één telefoontje en een ont-
spannen sollicitatiegesprek werd de afde-
ling Mode en Kostuum die het Gemeen-
temuseum Den Haag herbergt, gedurende 
een half jaar Japkes tweede thuis. 15 ECTS 
op niveau drie (want: veel zelfstandigheid) 
en een 7,5 leverde deze periode uiteindelijk 
op; de weg daarheen was lang, leerzaam en 
leuk. Les één was al snel getrokken: ver-
wacht niet dat jouw prangende vraag met 
net zoveel aandacht wordt gelezen als jij 
hem schrijft. Voel je niet afgewimpeld als je 
taal noch teken verneemt van degene van 
wie je directe toekomst lijkt af te hangen. 
Ook deze radiostilte is een selectieproces. 
Geef niet op, dram liever door. Bel die 
knaap.

Eenmaal aangenomen vergeet je die tijden 
van nervositeit gauw genoeg, al is het al-
leen maar omdat er plaats gemaakt moet 
worden voor nieuwe spanningen. Dankzij 
het intieme karakter van het team waar 
Japke in terechtkwam, kreeg ze veel taken 
en vrijheid. Zo bracht ze talloze dagen 
door in het depot van het museum, maar 
had ze ook afspraken met bruikleengevers 
en deed ze zelfstandig beeldonderzoek in 
Hilversum. Het ritme van het werkende le-
ven sleepte haar mee in dagen waar ze van 
half acht tot half zeven weg van huis was. 
Behalve de dagelijkse ‘de dag doorneem’-
koffie om tien uur, gaf ook het praten met 
de conservator en andere passionele figu-
ren haar energie, motivatie en inspiratie. 
Ze verruimde haar vakkennis en leerde 
van binnenuit begrijpen hoe het museum-
wezen in elkaar steekt.

 
Hoewel ze nog niet in het minst het gevoel 
had klaar te zijn voor een stage en nauwe-
lijks voorkennis had omtrent kostuums is 
het haar toch maar mooi gelukt paniekmo-
menten telkens om te zetten in actie. De 
ene na de andere wandelende encyclopedie 
stimuleerde haar daarnaast tot zelfstudie 
en deed haar beseffen: dit is mijn wereld, 
dit moet mijn vakgebied zijn. De stage 
werd een bevestiging van haar dromen: ze 
had altijd al geweten van mode te houden, 
maar daar vooralsnog weinig serieuze toe-
komstplannen aan gekoppeld.

Misschien is de ideale ontdekking voor 
elke TCS’er dat er een alliantie te sluiten is 
tussen zijn of haar passies en de wereld van 
de universiteit. ‘Creëer je eigen weg’ – dat 
werk. Voel je niet schuldig voor afdwa-
lingen: je zal vanzelf een coherent studie-
programma scheppen. Een stage is in deze 
zoektocht geen verplicht nummer om een 
bijzondere belevenis in het buitenland te 
vervangen, maar juist tof om de ervaring 
zelf. Japke kan zich nu in ieder geval toe-
leggen op een scherpere focus dan ooit en 
hoeft haar blokken niet meer op te vullen 
met ‘andere vakken’. 

Dankzij haar stage bij het Gemeentemu-
seum werkt ze nu vrijwillig mee aan Mo-
deMuze, waarbij zeven Nederlandse musea 
hun kostuumcollecties en –krachten bun-
delen om een online project op te zetten. 
Ze is zich er erg van bewust hoe belangrijk 
het is om te netwerken, hard te werken en 
zo veel mogelijk ervaring op te doen bin-
nen het museumwezen. Het hoogtepunt 
van haar stage was om één dag op en neer 
naar Londen te reizen om zorg te dragen 
voor een pakketje van Vivienne Westwood. 
Wat de toekomst haar brengt? Wellicht een 
tweejarige kunstgeschiedenismaster, of een 
stage in het buitenland. Misschien belandt 
ze uiteindelijk wel bij The Metropolitan 
Museum of Art in New York. Ik hoop het.



Archiefbezoek
Door Charlot Verlouw

JE HOEFT NIET PER SE de hoofdrich-
ting Antieke Cultuur te volgen om geïn-
teresseerd te zijn in Geschiedenis. Niet 

voor niets zijn musea waar voorwerpen uit de 
Oudheid tentoongesteld worden, populair bij 
de gemiddelde toerist. Als student TCS ben 
je, ongeacht welke hoofdrichting je doet, toch 
meer geïnteresseerd in geschiedenis dan een 
student Wiskunde, om maar wat te noemen. 
Waar staat die C in TCS anders voor?

Kun je je hier nou helemaal niet in vinden, 
overweeg dan eens een bezoekje aan het 
Utrechts Archief. Ook al heb je geen enkele 
affiniteit met geschiedenis of de antieke cul-
tuur, hier wordt het aangewakkerd. Een 
mooie, weliswaar volledig gemoderniseerde, 
tentoonstelling neemt je mee naar het vroege-
re Utrecht. Utrecht heette vroeger Traiectum 
en was vanaf ongeveer 50 voor Christus een 
grens van het Romeinse Rijk. Reken maar dat 
er genoeg te vinden is in het archief! 

Vind je een tentoonstelling niet de moeite 
waard? Geen nood, je hebt ook gewoon vrije 
toegang tot (bijna) alle archiefstukken. Als je 
wilt, zit je dadelijk in de studiezaal te bladeren 
in een notulenboek van een weeshuis uit 1500 
en kom je te weten waarom Jantje Pieters op 4 
januari 1521 op straat is gezet. 

Je hoeft dus geen historicus te zijn om je te 
vermaken in het archief – of het nou gaat om 
oude Romeinse spinsteentjes of de Unie van 
Utrecht. Er is geen heden zonder verleden en 
als je een beetje tijd over hebt, is een bezoekje 
aan het archief de moeite waard.  

Stadswandeling
Trajectum Lumen

Door Myrthe Groenendaal

Laat je meevoeren door het licht

Heb je ook weleens door verlaten straatjes in Utrecht gewandeld op een laat tijdstip? Dan is het je vast opgevallen dat 
sommige bruggen kleurig zijn verlicht en dat er op de Drift lichtprojecties schijnen in de nissen vlak boven het water. 
Toen ik het voor het eerst zag dacht ik ‘goh, wat leuk’ en stond er verder niet bij stil, maar er zijn tal van dit soort licht-
kunstwerken te bewonderen in het centrum van Utrecht. Laat je meevoeren door Trajectum Lumen en bekijk Utrecht 
in een ander (nacht)licht.

In Trajectum Lumen loop je ongeveer anderhalf uur door de 
binnenstad van Utrecht, maar je kan natuurlijk ook gewoon 
gedeeltes van de wandeling doen. Er zijn 18 locaties waar ver-
schillende gebouwen worden belicht en er is een afwisseling 
tussen donkere en stille plekken en meer bekende locaties. In 
navolging van de Romeinen, die hun kampementen opsloe-
gen rond het huidige Domplein, ga je op een ontdekkingstocht 
waarin de geschiedenis wordt geëerd. Het heden en verleden 
worden samengebracht door de moderne lichtkunst van (in-
ter)nationale lichtkunstenaars en studenten van de HKU. Er 
zijn wel twintig lichtkunstwerken, die op een duurzame en in-
novatieve manier zijn uitgevoerd.

Een indrukwekkend lichtwerk is op de Nieuwegracht. Op dit 
rustige plekje in de oude binnenstad heerst een sprookjesach-
tige sfeer. Vanaf de Pausdam heb je een mooi uitzicht over de 
Nieuwegracht en kan je ‘Tender Echoes’ bewonderen: honder-
den LED lampjes onder het wateroppervlak die op een magi-
sche wijze een school vissen lijkt te suggereren.

Dan is er nog het licht en nevel dat om het kwartier uit de 
vroegere castellummuur komt, te zien in de Domstraat, Ser-
vetstraat en op het Domplein. Tweeduizend jaar geleden be-
waakten Romeinse soldaten op het Domplein de noordgrens 
van hun rijk in castellum Trajectum. Waan je in het verleden 
in de verlichte nevel rondom het plein.

Er zijn natuurlijk nog veel meer bijzondere kunstwerken en 
wisselende projecten te zien. Op www.trajectumlumen.com 
vind je uitgebreide informatie over alle kunstwerken en kan 
je de route downloaden (ook als app op je smartphone!). De 
route loopt van Vredenburg en leidt je door het centrum naar 
het eindpunt op het Buurkerkhof. Het mooie is dat Trajectum 
Lumen gratis is (zonder gids, en dat is prima te doen!) en dat 
het elke avond van het jaar van zonsondergang tot midder-
nacht te bewonderen is tot 2018.



HEEL TOEPASSELIJK ONTMOETTEN WIJ ELKAAR altijd achter het bordeel op de kruising van de Vicolo del Balcone en de 
Vicolo del Lupenare. Daar was een hoekje waar het overdag wemelde van de rijke kinderen met hun irritante spelletjes, maar 
aan het eind van de middag was het er rustig. Waar we wel voor op moesten passen, waren de hoeren die via een geheime 

gang naar de thermen gingen, maar zij zijn zo stom en geil dat ze ons niet eens zouden zien als ik ondersteboven in ketenen aan de 
muur hing. 

Maar dat doe ik niet. Ik moet spinnen. Spinnen tot ik geen vingers meer heb. Samen met mijn moeder zit ik dan binnen die oneindige stapel wol weg 
te werken. Laatst stelde ik voor om buiten te gaan zitten, zodat we wat konden genieten van de zonnestralen. Mijn moeder werd woest en zei dat een 
dame niet buiten gaat zitten om mannen te verleiden. Oh, als ze het toch eens wist. 

Christianus en ik zagen elkaar voor het eerst toen ik vis ging halen. Stiekem was ik via het forum gelopen. Van mijn moeder mag ik niet via het forum 
lopen want het zou geen plek zijn voor dames. Christianus stond brood te verkopen in een straatje waar ik nog niet zo vaak was geweest. Ik geloof dat 
ik tegen drie mensen aan ben gelopen toen ik hem zag. Zijn bruine krullen, grijze ogen en gespierde schouders, ik zou hem op kunnen eten. Onze 
blikken ontmoetten elkaar en voor ik het wist stond hij naast me. Hij vroeg me hoe ik heette. Ik zei mijn naam. Hij zei de zijne. Het gezag dat hij uit-
straalde, gaf mij een gevoel dat ik niet eerder gevoeld had. Zijn aantrekkingskracht zorgde ervoor dat ik bij elke kleine boodschap via het forum liep, 
al moest ik dan de halve stad doorkruisen. Het enige probleem was dat mijn moeder achterdochtig werd. Niet alleen liep ik steevast de hele stad door 
voor mijn onsje vis, ik bleef ook steeds langer hangen bij de broodkraam van Christianus en tegen zonsondergang slopen wij naar het hoekje achter 
het bordeel. Daar deden wij dingen die ik nauwelijks aan papier durf toe te vertrouwen. Ik had in mijn wildste fantasieën niet kunnen bedenken dat 
zweepjes voor dit soort doeleinden gebruikt konden worden.

Maar sinds twee weken doet mijn moeder de dagelijkse boodschappen en zit ik vooral binnen. Ik kom eigenlijk alleen maar buiten voor de vervelende 
schoonmaakklusjes. Intussen probeert mijn moeder erachter te komen wat ik uitvoerde in die ontsnapte uurtjes. En ik? Ik ben verschrikkelijk onge-
lukkig. Ik hoop maar dat Christianus doorheeft wat er aan de hand is. Ik mis hem. Ik mis zijn lijf, zijn macht en zijn spelletjes…

Vandaag is een dag zoals alle anderen. Langzaam martel ik mijn vingers met het gesponnen woldraadje. De wolproductie van Pompeii loopt de spui-
gaten uit. Ik vraag mij af of het aantal schapen ooit zal afnemen, het wemelt er van die beesten. Ze planten zich werkelijk voort als konijnen. Maar 
klagen helpt niet. Ik kan woest worden op de stapel wol, maar hij wordt er niet kleiner op. Dus spinnen. Ik vermaak mij intussen met de herinneringen 
aan Christianus. Alleen al door aan hem te denken spannen al mijn spieren zich aan en gaat mijn hart sneller kloppen. 

Mijn mijmeringen en fantasieën worden ruw verstoord. Buiten klinkt lawaai. De deur vliegt open en ik spring op. In de deuropening staat Christianus. 
Voor ik me kan verroeren, staat hij voor me en kust me. Hij mompelt iets in mijn oor maar ik versta hem niet door het aanhoudende lawaai buiten. 
Mensen gillen, kinderen huilen, honden blaffen. Het lijkt wel alsof het donkerder wordt buiten. Christianus is duidelijk in paniek. Er is iets mis. 

Zijn handen zijn overal. Sneller dan ooit kleedt hij me uit. Hij grist het draad van de spinsteen en bindt mijn handen op mijn rug. Ik ben in de war. Er 
is duidelijk gevaar, het lijkt wel of de berg ontploft! Ik wil vluchten! Ik stribbel tegen, maar hij is te sterk. Dan geef ik me over aan het spel. Ik ga met 
hem mee, wetende dat dit de laatste keer zal zijn. Om mij heen voel ik de schroeiende hitte van as en op mijn hoofd voel ik houtsplinters en stukken 
steen van het plafond. We vallen samen op de grond. Het laatste wat ik hoor voor ik niets meer ben, is Christianus die in extase mijn naam uitroept:

‘ANASTASIA!’

Proza
door Charlot Verlouw

Restauranttest
Taverna

Toine van der Lingen

RESTAURANTTESTTIJD. Dit maal was Taverna aan de 
beurt, een Griek aan de Werf. Iets later binnengekomen 
dan de groep, moest ik mij een weg banen langs een 

schare gladgestreken obers, een replica van de nachtwacht en uit-
eindelijk nog een schilderij dat gemaakt leek te zijn door het net 
zindelijke dochtertje van de chef-kok. Uitgehongerd als ik was, 
bestelde ik zeer gretig keftedes – makkelijker te herkennen als 
gehaktballen in pittige tomatensaus. En daarmee zal mijn daad-
werkelijke beoordeling beginnen.

Gehaktballen in een restaurant staan bij mij vaak garant voor 
succes. Er is niet veel aan te verknoeien: gehakt kneden en ver-
volgens niet aan laten branden. De kok had dit goed begrepen: 
een niet te vette bal die vervolgens verkruimelt in je mond. Geen 
idee of dit helder is, maar ik vond het lekker. De saus liet echter 
te wensen over: te waterig. Bovendien, als een gerecht volgens het 
menu pittig is, wil ik dat mijn mond erdoor op een tedere doch 
ferme wijze in brand staat. Bij de ballen was dit niet het geval. 
Dus als je van niet pittig houdt, bestel de ballen.

De climax moest het hoofdgerecht worden, de moussaka beloof-
de veel goeds: gehakt, wortels, aardappel, courgette en bechamel-
saus. In lagen! Ik stelde me een goudgebronsde Griekse lasagne 
voor. Daarnaast zag het er smakelijk uit: een prachtige krokante 
laag en denkbeeldige tekenfilmlijntjes erboven, die de aroma’s 
moeten representeren. Echter, ook de mousaka loste bij mij niet 
de verwachtingen in. De bechamelsaus, toch bedoeld om een ge-
recht smeuïger te maken, was nauwelijks van de aardappel of de 
courgette te onderscheiden qua smaak. Het was geen schouwspel 
van smaken, slechts een homp warme, natte substantie, waar hier 
en daar wat gehakt te herkennen was.

Het moge duidelijk zijn dat ik niet onder de indruk was. Ik wil 
dit restaurant echter niet meteen afraden bij mensen. Ik houd 
van veel zout, peper, nootmuskaat (lees: in de bechamelsaus) en 
sambal. Als je een lichtere smaak hebt of als je het feit dat zout 
ongezond is daadwerkelijk praktiseert is Taverna helemaal geen 
slechte tent. De bediening was attent en zeer vriendelijk, en zó 
duur is het nou ook weer niet.

Oordeel: 5

Pim van den Berg

NA MIJN GERECHTEN afgestemd te hebben op die van 
Toine, koos ik gretig als voorgerecht de Loukaniko, een 
plattelandswordt met paprika begeleid door een grote, 

koude fles retsina. Retsina is een droge, frisse Griekse witte wijn 
met een lichte harssmaak en gaat goed met de wat zware en soms 
pittige Griekse vleesgerechten. Niet voor niets vloeide de wijn rij-
kelijk aan mijn kant van de tafel. De plattelandsworst had echter 
beter eenheidsworst kunnen heten: het gerecht onderscheidde 
zich in smaak noch textuur van een gebakken rookworst. De pa-
prika was een aangename, zoete garnering, maar kon het gerecht 
niet redden.

Het hoofdgerecht was een luxe mixed grill met een milde risot-
to en een gepofte aardappel met tzatziki. De ossenhaas had een 
zachte structuur met een typisch grillrandje; de varkenshaas was 
een minder lekkere imitatie hiervan. De kip was een dikke, droge 
filet die schande bracht aan de rest van het gerecht. Het bord was 
flink gevuld en viel van te smullen tot ik niet meer kon. Ook hier 
was de retsina een perfecte compagnon.

Onvermijdelijk met een smaakpalet als het mijne koos ik voor 
een toetje met veel chocolade: de Griekse chocolademousse met 
ijs en slagroom. Hoewel de smaakvolle, stevige mousse me be-
koorde, ontgaat me nog steeds wat er precies Grieks is aan dit 
gerecht. De obligate ijs en slagroom hadden een doorsnee vanil-
lesmaak.

De oudere man die ons bediende had een authentieke Mediter-
rane tronie en bijpassend temperament. Zijn onbegrip jegens 
een paar laatkomers leidde tot een zekere norsheid die de gehele 
avond niet meer verdween. Hij was zeker professioneel, maar dat 
is het enige verlossende aan de bediening. Dat geldt verder voor 
heel Taverna: kundig, maar niet geweldig.

Oordeel: 6



NICKS KLEEDGELD - TIVOLI DE HELLING
Vrijdag 5 April

Hoe duur? -  €15,-

Zijn feesten en vintage ‘zeg maar echt jouw ding’? Dan heeft 
Tivoli besloten je ultiem gelukkig te maken. Nicks kleedgeld 
stelt de bezoeker in staat om enorme stapels kleding door te 
spitten op muziek. De kleding is tweedehands en wordt elke 
paar uur ververst zodat iedereen met een oogverblindend 
setje naar huis kan gaan. Dus koop een kaartje en neem een 
rol vuilniszakken mee. En wie weet graai je voor €15,- genoeg 
kleren bij elkaar voor het komende studentenlevensjaar.

MATTHÄUS-PASSION - VERSCHEIDENE KERKEN
(Rondom) Pasen

Prijs: Verschilt per kerk– gratis is waarschijnlijk mogelijk
Ineens wordt je akelig volwassen en vind je de klassieke mu-
ziek van je vader per ongeluk best wel mooi. Mijn advies is 
om je zodra je dit merkt volledig onder te dompelen in de 
klassieke muziek. Eerste stap: Zoek een kerk en ga rond Pasen 
naar Bachs muzikale vertelling van Jezus laatste dagen. Het 
duurt vier uur, maar het is prachtig. En het klinkt ook goed, 
als je het later navertelt op feestjes. Voor extra snobpunten 
moet je naar Naarden gaan: daar is volgens kenners de beste 
vertolking in Nederland. Als je in de pauze naar buiten gaat 
heb je kans om een man in Jezuskostuum een sigaretje te zien 
roken voor hij weer verder zingt over zijn lijdensweg. Waar-
om zou je niet gaan?

MAJOR LAZER - TIVOLI  OUDEGRACHT
29 April - Koninginnenacht

Hoe duur? €19,-

Het is elk jaar weer een uitdaging om koninginnenacht leuker 
te maken dan de ordinaire oranjekleurige zuipavond die het is. 
Maar dit jaar niet: Major Lazer komt namelijk naar Utrecht. 
Major Lazer ken je natuurlijk van de hits: Pon di Floor, Keep on 
going louder en Get Free. Als je van dansen en feesten houdt – 
koop een kaartje en neem je schavuiten mee. Je kan na afloop 
gratis tot vier uur blijven dansen bij FUSE. Feesten voor de ko-
ningin was nog nooit zo leuk.

COMEDY TRAIN – DE TOUR 
DIVERSE PODIA DOOR NEDERLAND
Tot 15 Mei
Hoe duur? Rond de €15/20,-

De top van de Nederlandse stand-up comedy gaat weer touren. 
Grappenmakers zullen elkaar anderhalf uur lang na elkaar op-
volgen voor jouw vermaak. Kijk voor oriëntatie eens wat van 
Daniël Arends en Ronald Goedemondt. Ze treden tot 15 mei 
vrijwel elke week ergens op in Nederland. Als je dit mist kan je 
ze altijd nog opzoeken bij hun thuisbasis: Comedycafé Toomler 
in Amsterdam. Ga voor de plaatsvervangende schaamte en ge-
niale grappen, of ga niet.

Uitgaansagenda
  door Lauren van Dijk

Op 15 januari was het zover; de Lustrumcommissie orga-
niseerde ter ere van het 25 jarig bestaan van Alias een gala. 
Het thema was ‘Mad Men’, naar de gelijknamige HBO-te-
levisieserie, en dat betekende parelkettingen, smokings en 
sigaren. Het Gele Kasteel (nee, dat is níet hetzelfde als de 
Woo) was omgetoverd tot een heuse ballonnen-balzaal en 
zelfs de rokersruimte had een jaren ’60-sfeertje. Het was 
voor velen een zware tocht door de kou en over de gladde 
wegen, maar gelukkig stond er bij binnenkomst een glas 
champagne klaar in een mooi lustrumfluitglas. Even 
verderop wachtte de zaal, vol met prachtig uitgedoste 
Aliassers. Meisjes in wollen jurkjes met mouwen, mannen 
in spijkerbroek met smokingjasje (dat kon gewoon in die 
tijd!), handschoentjes, stola’s, pochetten, het kon niet op. 
Gelukkig was er een speciale Mad Men-set gemaakt, waar 
topfotografen van de Roze Flits deze hoogstandjes van 
mode in stijl hebben kunnen vastleggen.

De eerst wat koude zaal werd al snel opgewarmd door DJ 
Toines jazzy deuntjes, die voor de gelegenheid samen-
werkte met Jelle Kooijman (broertje van) op saxofoon. 
Deze man improviseerde er hevig op los en gaf het gala 
echte allure. Een combinatie zoals deze mag wat mij 
betreft vaker komen op Alias feestjes, want zoals er die 
avond al gezegd werd: “op deze muziek kun je eigenlijk 
ook heel lekker dansen!”. 

Al snel begonnen de heupjes dan ook te wiegen. En nee, 
dat niet ging niet in K-Sjot-stijl met kruizen tegen billen, 
maar met de klasse van chique gala. Met diezelfde klasse 
werd er ook een tweede glaasje champagne gehaald, wat 
wijntjes gedronken en zo belandde menig vrouwelijk 
Aliasser midden op de avond in het avontuur van haar 
leven: de tocht naar het damestoilet. Ook al waren het 
uiteindelijk maar twee trappen, lichtelijk beschonken en 
met hoge hakken waren deze majestueuze parterres best 
angstaanjagend.  

Terug in de zaal; inmiddels was onzer andere zeer trouwe 
DJ Luuk aan het draaien. Vertrouwde toppers schalden 
door de zaal en botsten vreemd genoeg totaal niet met de 
chique outfits. Dit laat zien waarom een feestje met Alias-
sers zo fijn is: men mag zich opdoffen en zich met allure 
door de zaal schrijden, het Alias-hart blijft roze en immer 
nuchter [straalbezopen mee jengelen op de Backstreet 
Boys-nuchter. Red.]. Echter, zoals het een goed feestje 
betaamt; het hart mag nuchter blijven, met de hoofden 
van sommige feestgangers ging dat de hele andere kant 
op. Naarmate de tijd vorderde, de zaal wat leger stroomde 
en de beats via Toine in handen van UHSK’s Joost Vinke 
kwamen werd de sfeer broeieriger. Champagne en wijn 
werd verruild voor bier, een Weense wals veranderde in 
ouderwets schuren en converseren gebeurde ook steeds 
minder. Toen uiteindelijk het podium werd beklommen, 
de microfoon werd aangezet en men snoeihard mee blèrde 
met Barbie Girl was er dan toch nog een klein beetje K-
sjot in het Gele Kasteel. Het was een stijlvolle avond met 
een rauw Aliasrandje. Op naar de 90’s night.

MADMEN
LUSTRUMGALA

  door Kristella Hak




