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Tweets

Eline

Josien

131311
Apocalyptische space-dubstep, dat vind ik nou fijn! Bombastische mi-
neurmuziek voor de gefrustreerde twintiger, love it! #Muse #Kyteman

Maar ik héb helemaal geen twitter #ikbegrijperniksvan

Ik speel ‘Boer daar ligt een kip int water’ met de volumeregelaar van 
mijn mobiel. Eén van mijn meest muzikale momenten deze maand. 
#chicken

#Surinaamseten#Dragon-Rocket#Burn

Alliteraties worden nog eens mijn dood.

Vandaag op zoek gegaan naar een waardige opvolger voor mijn 
gesneuvelde koptelefoon. Thuisgekomen met schoenen, een jurkje en 
een bh. Oeps.

Ik ga komende week meedoen aan een proef om mijn chocolade con-
sumptie te verminderen. Ha. Haha. Hahahahahahahahaha.

Iemand heeft aan de noodrem getrokken. Maar nee, daar krijg je dus 
niet de wc-deur mee open.

*heerlijk zonnetje wiehoeew* # lekkah chocola:) # genietenchillen # al-
lessss! # geen alaloswaardige tweet verzinbaar.. # @alaloskindertjes: 
roze kusje! <3

#wie denkt dat Twitter of Facebook de plek is voor diepzinnige ge-
dachten of citaten kan de pot op

You were born an original, don’t die a copy #life#spiritual#truth#feeling
strong#power

#kittens

#benedictcumberbatch
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Nieuwe Media
door Pim van den Berg

We noemen het ‘Nieuwe media’, maar al ben ik opgegroeid in een wereld vóór de inbelmo-
dem, kan ik me amper een bestaan zonder internet voorstellen. En ondanks dat het ‘Nieuwe 
media’ heet, neigen de digitale omgangsvormen naar de wet van de jungle. De diepste kroch-
ten zitten vol met vrouwenhaat, racisme en religieus extremisme (niet op zijn minst door 
atheïsten). Dit alles borrelt naar een oppervlak van chatdiensten waarin pesten ontzettend 
makkelijk wordt gemaakt. Tempels worden opgericht voor de afgoderij van Bieber of Bene-
dict Cumberbatch (de Bieber voor vrouwen die inmiddels beter zouden moeten weten) en 
makkelijk rebelse culturele fenomenen als Fight Club en Batman.

Openheid is schrijnend afwezig: op het interweb heerst de waan van de dag. Afwijkende 
meningen worden uitgejoeld door een zee aan schuilnamen. Anonimiteit en een publiek 
maken van vrijwel iedereen een flapdrol. Iedereen wordt blijkbaar in de gaten gehouden en 
je bank wordt door één tiener offline gehaald. Doodsbedreigingen zijn makkelijker dan ooit 
opgesteld en verzonden, met een speciale hel voor hen die het in 140 tekens kunnen. Dat 
een enorm deel van de muziek van de iTunes store nooit gekocht wordt, trekt het idyllische 
bestaan van een ‘Long Tail’ in twijfel. Zijn de ‘Nieuwe media’ een stap voorwaarts?

En toch doe ik mijn best om wat van de Alalog te maken.
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Hoofdrichtingwijzer 

door Myrthe Groenendaal

WHATSAPPEND OP JE SMARTPHONE check je nog even Twitter op je tablet, terwijl je Facebook ge-
spamd wordt met Imgurposts. Tijdens college is het gebruik van digitale presentatie eerder regel dan 
uitzondering en ter voorbereiding lees je online een eindeloze hoeveelheid aan artikelen. Het moge dui-

delijk zijn: de nieuwe media hebben zich gevestigd in ons dagelijks leven. Natuurlijk is dit fenomeen niet zomaar 
uit de lucht komen vallen – er is een hele geschiedenis vol technologische ontwikkelingen aan vooraf gegaan. In de 
hoofdrichting Nieuwe media en digitale cultuur analyseer en bekritiseer je de invloed van deze media op de politiek, 
maatschappij en kunst. Klinkt dat niet mooi?

NIEUWE MEDIA

EN DIGITALE CULTUUR

Het is verstandig om goed te plannen bij 
deze hoofdrichting, omdat veel verplichte 
vakken ingangseisen stellen. Hier moet 
je al in het eerste jaar op bedacht zijn: in 
blok drie kun je het best het inleidende 
vak Nieuwe media volgen. Voor veel ver-
diepende vakken zal Nieuwe media nuttig 
en bovendien een ingangseis zijn, omdat 
theorieën over en de geschiedenis van 
nieuwe media zullen worden geanaly-
seerd. Tijdens de cursus ga je onder an-
dere zeven films kijken, geen verkeerde 
cursus dus. In blok vier ligt de keuze voor 
de hand: de cursus MCM voor TFT is ver-
plicht voor de hoofdrichting. Deze sym-
metrisch geordende letters staan voor de 
sleutelwoorden Media, cultuur en maat-
schappij en voor Theater-, film- en tele-
visiewetenschappen. Je gaat aan de slag 
met theorieën en methodes en het leuke is 
dat er geen tentamen is voor dit vak. Wel 
maak je wekelijks opdrachten, is er een 
groepsopdracht en maak je een opzet voor 
een onderzoek.

Na je bachelor zijn er in Utrecht vier mogelijke 
masteropleidingen op het gebied van nieuwe media 
en digitale cultuur, kunstbeleid of gender. Of je gaat 
de journalistieke kant op in Amsterdam. Daarna 
ben je klaar voor de grote, boze wereld waarin je als 
nieuwe media-programmeur, tekst-editor of webre-

dacteur aan de slag kunt.

Er zijn vier verplichte vakken voor deze 
hoofdrichting, waaronder de basiscursus 
MCM voor TFT en het eindwerkstuk dat 
je schrijft bij media- en cultuurweten-
schappen. De andere twee vakken zijn 
Practicum nieuwe media, een vak op ni-
veau drie van 15 ETCS, en Filosofie van 
media en communicatie. In het practicum 
word je klaargestoomd tot een ware me-
diawetenschapper die programmeert, net-
werkt en publiceert. Let wel op de strenge 
ingangseisen en op de nodige voorkennis 
van ICT en html. Het filosofievak gaat in 
op de filosofische reflectie van media en 
communicatie. Dat wil zeggen dat je gaat 
nadenken over de relatie tussen media-
technologie en onze perceptie van de we-
reld en van onszelf. Voor beide cursussen 
is het vak Nieuwe Media een ingangseis.

Dan wordt het tijd om keuzes te maken en 
kan je zelf meer vorm geven aan je hoofd-
richting. Kies je voor Intermedialiteit, 
waarin de relaties tussen verschillende 
media centraal staan, of ga je voor Inter-
face cultuur (afwachtend van bezuinigin-
gen)? Deze cursus gaat in op de interactie 
tussen mensen en computers, tussen men-
sen onderling en tussen mens en cultuur. 
Welke van de twee je ook kiest, beide zijn 
niveau drie, wat erop neerkomt dat je een 
onderzoek gaat uitvoeren. Ten slotte moet 
je nog kiezen tussen Computergames: ge-
schiedenis en analyse, Computergames: 
theorie en cultuur en Nieuwe media en 
participatiecultuur. De eerste twee cur-
sussen gaan uiteraard over game-analy-
ses, waarvan de niveaus respectievelijk 
twee en drie behelzen. De cursus Nieuwe 
media en participatiecultuur gaat over het 
kritisch onderzoeken van het participatie-
discours op het utopische, dystopische en 
realistische vlak. Als je dit vak wilt doen, 
houd er rekening mee dat het op niveau 
drie is met zware ingangseisen en een 
plaatsingscommissie.
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NIEUWE MEDIA

Onderwijscolumn
door Welmoed Wagenaar

EEN TIJDJE GELEDEN moest ik voor de ouderdag contact opnemen met 
de cateraar van de universiteit. Zonder erbij na te denken opende ik mijn 
browser, googlede ‘catering uu’ en belandde via de eerste hit op de juiste pa-

gina. Appeltje-eitje. Dit is hoe je dient om te gaan met de website van de Universiteit 
Utrecht; het maakt niet uit welke informatie je probeert te achterhalen, je vult altijd 
de zoekterm in bij een willekeurige zoekmachine en plakt er ‘uu’ achter. 

Het werkt, maar eigenlijk is het absurd. Er lopen jongens van 
vijftien rond die miljoenen verdienen door een geniale app te 
ontwikkelen en er zijn tig opleidingen op het gebied van web-
design en communicatie. Een leek als ik kan zich goed voorstel-
len dat het een meerjarige opgave is een website van een grote 
instantie als de UU goed te laten functioneren, maar het zou 
toch op z’n minst mogelijk moeten zijn een werkende zoekoptie 
aan te bieden (wat ik ook invul, ik kom altijd op de bachelor-
kiezerspagina terecht). Gelukkig beseft het universiteitsbestuur 
dit ook, want een vernieuwde website is in opkomst! Voor het 
zover is, is hier een greep uit de meest gezochte onderwijszaken 
op de opleidingswebsite van TCS en waar ze te vinden.

1. Je hoeft de opleidingswebsite niet te googelen, de link is vrij simpel: www.
uu.nl/gw/tcs.
2. Wil je weten hoeveel vakken je op niveau twee en op niveau drie moet volgen? 
Klik op Studieprogramma 2012-2013 (dus niet een van de kopjes eronder, al 
nodigen ze hier wel toe uit).
3. De makkelijkste manier om na te gaan of je aan de exameneisen voldoet, is het 
invullen van het schema onder Studieprogramma > Opbouw in schema.
4. Alle inleidende vakken vind je via Studieprogramma > Hoofdrichting, onder 
ingangseisen en voorbereiding (voorbereidende cursussen).
5. De vakken voor in je hoofdrichting vind je gemakkelijk onder Studiepro-
gramma > Formulieren (registratieformulieren). Algemene informatie vind je 
uiteraard bij de desbetreffende hoofdrichting onder Hoofdrichting.
6. Heb je hulp nodig van de studieadviseur of je hoofdrichtingsadviseur? Onder 
Studentbegeleiding vind je onderaan de contactgegevens van Sigrid Botzen en 
Dianne Draper en kun je doorklikken naar een overzicht van de hoofdrichtings-
adviseurs.
7. Problemen met je rooster of cursusinschrijving? De link naar het Studiepunt 
vind je bij Contact.

Hopelijk kan dit lijstje als houvast dienen – het valt allemaal wel mee met die 
opleidingswebsite. En het kan altijd erger. Het Universiteiten Website Onder-
zoek 2010 riep de website van de UU uit tot meest gebruiksvriendelijke website 
van universiteiten in Nederland. Dat is informatie waar we hoop uit kunnen 
putten terwijl we wachten op de broodnodige vernieuwing.

Tips van alumni
door Doenja Abel en Alexandra Mol

ALUMNA LOES VAN BREE, 40 jaar, afgestudeerd in 1996 in de hoofdrichting commu-
nicatiekunde, heeft 4 gouden tips voor studenten als het aankomt op arbeidsmarktori-
entatie. 

Haal een master. Het maakt niet uit welke master. Het hebben van een master-graad opent deuren. 
Doe onderweg in je studie vooral wat je leuk vindt, denk nog niet teveel aan de arbeidsmarkt. Wel 
kijken naar master-vereisten, maar vooral: volg je interesses.
Straks als je je diploma hebt: begin gewoon ergens te werken, voor het geld en de werkervaring. Daar-
naast zoek je vrijwillig of slecht-betaald werk dat je ervaring geeft in de gewenste richting. Ga ook 
veel praten met mensen die in de branches werken die jou leuk lijken en vraag ze wat ze nou de hele 
dag doen in hun baan en hoe ze daar gekomen zijn.
Doe mee aan het SAMEN-project. Leer wat jouw persoonlijke profiel is, hoe al jouw hobby’s, interes-
ses en kwaliteiten samenkomen in het unieke product dat jij op de arbeidsmarkt gaat neerzetten- al 
heb je nu nog geen flauw idee hoe.

Meedoen aan SAMEN? Je kunt je tot 28 juni aanmelden. Stuur een mailtje naar samen.gw@uu.nl 
en vermeld daarin in ieder geval je naam, e-mail, telefoonnummer en studentnummer, hoofd-

richting, mastervoorkeur, interessegebied arbeidsmarkt en een motivatie (minimaal 250 
woorden waarom je aan dit project wilt deelnemen). 

Kijk voor meer informatie op www.aliasweb.nl -> onderwijs -> SAMEN.

1.
2.
3.

4.
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STAGE 

door Iris van Korven

so you

wanna be 

a journalist ?

WEBREDACTIE
3FM

IK DENK DAT IK een jaar of vijftien was toen het zich beetje bij beetje in 
mijn gedachten begon te nestelen: het idee dat ik journaliste zou worden. 
Als kind maakte ik mijn eigen cassettebandjes en voorzag ik de liedjes van 

Spice Girls en Vengaboys van aan- en afkondigingen. Op vakantie verzamelde 
ik een enorme hoeveelheid aan foldertjes en kaarten, zodat ik thuis mijn eigen 

plakboeken in elkaar kon knutselen. Stiekem heb ik altijd de 
behoefte gehad leuke momenten en mooie herinneringen vast 
te leggen. Toen ik een jaar of vijftien was, werd ik me daar 
echter bewuster van. Vooral muziek boeide me zodanig dat 
ik erover wilde schrijven. Ik ging naar concerten en festivals 

Toch zit ik daar nu alweer een aantal maanden. Mensen vragen 
me verwonderd hoe ik daar in hemelsnaam terechtgekomen 
ben, waarop ik ze altijd het weinig spannende antwoord moet 
geven dat het niet meer dan een kwestie van solliciteren is. Vijf 
dagen per week kruip ik rond de klok van tien in de ochtend 
achter mijn bureautje op het Mediapark in Hilversum en voor-
zie ik de website van radiostation 3FM van de nodige content. 
Muzieknieuws, artiestenbiografieën, aankondigingen van op-
tredens, promotie van zenderbrede acties, achtergrondverhalen 
naar aanleiding van themaweken als Zeroes Request en dossiers 
in aanloop naar de 3FM Awards en het festivalseizoen: ik ben 
verantwoordelijk voor het schrijven en publiceren van berich-
ten in verschillende vormen en maten.

Maar daar blijft het niet bij. De stage webredactie bij 3FM is 
weliswaar een niveautweestage, die je door het voltijdkarakter 
ervan weinig tijd geeft ‘m naar niveau drie te tillen. De tijds- en 
werkdruk is hoog en veel ruimte voor journalistieke diepgang 
is er niet. Dat wil echter niet zeggen dat de stage geen kansen 
biedt je op andere manieren te profileren. In zijn essentie be-
helst de stage webredactie bij 3FM inderdaad het produceren 
van content voor de website, maar uiteindelijk komen er ook 
heel veel andere taken op je pad. Door redactie- en productie-
vergaderingen bij te wonen word je goed op de hoogte gesteld 
van het reilen en zeilen van een groot mediabedrijf als 3FM en 
vind je voldoende inspiratie om je eigen werkzaamheden meer 

en krabbelde mijn bevindingen 
neer op Hyves. Als je me toen-
tertijd had verteld dat ik op mijn 
twintigste op de webredactie van 
3FM zou zitten, had ik je vierkant 
uitgelachen.

diepgang te geven. Zo heb ik in aanloop naar de 3FM Awards 
met enige regelmaat korte portretten geschreven over genomi-
neerde artiesten. Je bent dan niet alleen bezig met de promotie 
van een groot evenement, maar je bent ook vrij om de vorm 
van zo’n artikel zelf te bepalen en het bericht inhoudelijk op een 
creatieve manier in te vullen.

Waarom ik niet heb gekozen voor een opleiding Journalistiek 
aan de Hogeschool? Ik heb er vaak over nagedacht. Sterker nog, 
ik was ervan overtuigd dat ik daar na zes jaar vwo terecht zou 
komen. Mijn besluit stond vast, totdat ik een open dag van de 
opleiding Taal- en cultuurstudies bezocht. Daarvan heb ik tot 
op de dag van vandaag nooit spijt gehad. Het pad dat ik nu be-
wandel heeft namelijk allang uitgewezen dat ik ook zo uitein-
delijk wel journalistje kan spelen. En ook al ben ik nu fulltime 
bezig met datgene wat ik het leukste vind, namelijk schrijven en 
muziek; ergens ben ik ook blij als ik in september weer de boe-
ken in mag. Snelheid en diepgang gaan immers moeilijk samen 
in de journalistiek. Dat verwoordde Rob Wijnberg (De Corres-
pondent) al treffend in zijn meest recente boek: “Journalistiek 
is verworden tot een nieuwsfabriek.” Probeer daar maar eens 
onderuit te komen. Ik doe mijn best.
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Illegaliteit 
                                           
                                           door Marit van de Mortel

RECENTELIJK IS DE STRIJD 
over mogelijke strafbaarstel-
ling van illegaliteit veel in het 

nieuws geweest. Maar velen lijken 
hierbij te vergeten dat het gaat over 
echte mensen. Mensen die het nu al 
zwaar hebben, ook in Utrecht. Hoe 
leven zij hier?

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor 
illegalen of ‘ongedocumenteerden’. Hoe-
veel er hier verblijven, is onduidelijk. Het 
kunnen er twaalfduizend zijn, maar ook 
vijfduizend. Die aantrekkingskracht heeft 
verschillende redenen: Utrecht is een van 
de weinige gemeenten met een gemeente-
lijke noodopvang; er zijn veel niet-over-
heidsorganisaties, zoals Stichting Illegalen 
(STIL); en daklozenopvangcentra hebben 
een soepeler beleid wat betreft illegalen 
dan in veel andere gemeenten.  

Maar de druk op deze opvangplekken 
wordt steeds groter. Er zijn niet genoeg 
bedden om het enorme aantal asielzoe-
kers op te vangen. Waar moeten ze dan 
heen? Sommige ongedocumenteerden 
overnachten bij landgenoten, maar dit 
netwerk begint ook uitgeput te raken. 
Daarom slapen sommige noodgedwon-
gen onder een brug, in het park of op het 
station. 

Het is voor hen een onoplosbare situatie. 
‘Het is beter om dood te zijn, dan dit pro-
bleem te hebben. Je kan dit probleem niet 
oplossen’, vertelt Seydou uit Mali. ‘Geen 
papieren, geen rechten’, is een leus die 
ik de afgelopen weken, toen ik voor een 
schoolopdracht met illegalen optrok, veel 
heb gehoord. Illegalen hebben geen recht 
op werk, woning, bijstand en verzekerin-
gen. En zij worden steeds meer in de scha-
duwen van onze samenleving geduwd. 

Ja, ze leven ook in de schaduwen van ‘onze’ 
stad. Illegaal. En vaak kijken wij de andere 
kant op. Waarom? ‘Illegaal, illegaal’, zegt 
Djallo, terwijl hij een gek hoofd trekt. Hij 
is 23, gevlucht uit Guinee en verblijft al 
drie jaar in Nederland. ‘Ik houd van Ne-
derland, maar Nederland niet van mij. Ze 
zien een zwarte huid, een gek persoon, een 
crimineel.’ Banta, een 38-jarige Gambiaan 
met een brilletje dat intelligent doet ogen, 
die drie jaar geleden om politieke redenen 
is gevlucht, vraagt: ‘Waarom denken jullie 
Nederlanders dat ik crimineel ben, alleen 
omdat ik illegaal ben?’

We zitten op een bankje in het Majellapark 
in Lombok. Een paar andere vluchtelin-
gen voetballen verderop, maar Djallo en 
Banta hebben daar vandaag geen zin in. 
Sowmamadou of ‘Sow’, ook niet: hij is ge-
strest omdat hij sinds vannacht niet meer 
bij de Sleep-Inn mag slapen, om onduide-
lijke redenen. Vlak bij het bankje staat een 
prullenbak, waar een klein, blond meisje 
de plastic wikkel van een ijsje in gooit. 
‘Hoe gaat het?’, vraagt Banta vriendelijk. 
Het meisje staart hem angstig aan. ‘Hoe 
heet je?’, vraagt hij dan maar. ‘Fransje’, zegt 
ze snel, voordat ze hard terug rent naar 
haar spelende vriendinnetjes. ‘Hoe weet je 
of iemand een crimineel is als je niet met 
hem praat?’ Banta klinkt gefrustreerd.

Op het bankje naast de ‘illegalen’ heb ik 
een vreemde gewaarwording: ik kijk in-
eens vanuit hun ogen. Niets lijkt nog een 
gegeven. De spelende kinderen en luie-
rende studenten om ons heen lijken ver 
weg. Hun flesjes water en zakken chips 
onbereikbaar. De huizen rondom het park 
ondoordringbaar. Banta: ‘Water, chips, 
kijk, dat hebben zij allemaal.’ Hij heeft 
geen euro op zak. ‘Dit leven is geen leven’, 
verzucht Diakite, die even bijkomt van het 
voetballen. 

Als ik wegga, zegt Diakite iets tegen mij in 
het Engels. Ik versta het niet. Banta her-
haalt het, maar alsnog begrijp ik het niet. 
Misschien omdat ze allemaal een zwaar 
accent hebben. Misschien omdat ik die 
woorden niet verwacht van Diakite, die 
tot nu alleen over hoeren en voetbal heeft 
gepraat. Hij vraagt pen en papier, schrijft 
de woorden op. Ik lees ze. Nog eens. De 
spel- en taalfouten maken het schrijnen-
der, al weet ik niet waarom. ‘You are not 
borned to souffer.’

Die nacht fiets ik terug naar huis na een 
feestje. Mijn gedachten gaan naar de man-
nen die ik vandaag heb gesproken. En-
kele konden in de Sleep-Inn terecht, maar 
Banta en Sow niet. Zij zijn waarschijnlijk 
nog in het park waar ik hen heb achter-
gelaten. Slapend op een bankje onder een 
dunne deken. Zonder kussen. Het is zeven 
graden. Zijn zij geboren om te lijden?

E
S
S
A
Y

7



WIL JE VAN JE passie voor gamen iets moois 
maken? In Computergames: Geschiedenis en 
Analyse leer je op wetenschappelijke wijze te 

kijken naar games. Zo bestudeer je wat je eigenlijk ge-
speeld hebt in je onschuldige jeugdjaren, wat dit vak zo-
wel een herkenbaar als een vernieuwend karakter geeft. 
Om deze cursus te kunnen waarderen is het wel handig 
om daadwerkelijk interesse in games te hebben.

INTERMEDIALITEIT, niet één woordenboek kent 
het. Een aantrekkelijker naam konden ze bij Media- 
en cultuurwetenschappen waarschijnlijk niet verzin-

nen voor dit vak. En dat is misschien maar goed ook, want 
de cursus zelf zal ook niet tot de verbeelding spreken. 
Maar het is verplichte kost voor elke Nieuwe-Media-en-
Digitale-Cultuur-er [-ist? Red.].

Marin Jansma is er zo eentje. Toen zij haar vakken uitzocht 
voor blok 1, bleek dat de verplichte keuze voor twee vakken 
(Intermedialiteit of Interface cultuur) binnen haar hoofdrich-
ting geen keuze meer was. Interface cultuur was wegbezuinigd, 
dus er bleef nog maar één vak over: Intermedialiteit. Ook Iris 
van Korven deed dit vak. Zij was geïnteresseerd in de relaties 
tussen verschillende media.

In deze cursus zullen studenten zich eens goed buigen over 
deze relaties, aldus de cursusomschrijving. Volgens Iris gaat 
het echter meer over het woordje ‘inter’ in intermedialiteit, de 
tussenruimte tussen verschillende media. Het is niet allemaal 
theoretisch geleuter, want studenten kijken ook naar het histo-
rische discours. Dan gaat het om de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën. In het theoretische discours staat ‘het ontwik-
kelen van concepten met behulp waarvan relaties tussen media 
worden gespecificeerd’ centraal. 

Om al deze abstracties te leren kennen, moeten studenten een 
hoop taaie literatuur lezen, zo’n drie tot vijf teksten per week. 
Deze teksten zijn volgens Marin “lang niet allemaal even be-
grijpelijk”. Iris vertelt dat zij vooral in het begin artikelen las 
waar ze ‘helemaal niets van begreep.’ Ook zit er veel tijd in de 
leesvragen, die je bij elke tekst moet beantwoorden.  

Gelukkig kunnen studenten wel rekenen op duidelijkheid bij 
deze opdrachten. “De opzet van de cursus was helder. Je hebt 
teksten, je maakt daar opdrachten over en elke week is er een 

VAKKEN

Computergames:
geschiedenis 
en analyse.
door Rinske van Herwaarden

In de cursus kom je in aanraking met concepten die je een 
weg bieden in de nieuwbakken wetenschappelijke wereld van 
games. Door computergames te spelen en te analyseren, leer je 
over dit pas deels ontgonnen vakgebied. Dat deze academische 
tak kersvers is, zorgt voor innovatieve onderzoeken en moge-
lijkheden. 

Jasper ter Mors (leuke jongen, 19, Utrecht, treinenleuk) en 
Glynnis Schaap (zowel gamefreak als fantastisch) volgen de 
hoofdrichting Nieuwe media en digitale cultuur. Zij hebben 
Computergames: geschiedenis en analyse beide met een goede 
voldoende afgesloten en waren uiteraard bereid om mij infor-
matie te verschaffen over dit studieonderdeel. 

Indien je voldaan hebt aan de cursus Nieuwe Media en deze 
richting op wilt, is het gemakkelijk om in te stappen in dit op 
zichzelf staande vak. Dit vak is op niveau twee waarvoor je 60 
ECTS behaald moet hebben. Om de plaatsing voor dit vak hoef 
je je volgens Jasper en Glynnis niet veel zorgen te maken. 

Het gebruikte cursusmateriaal bestaat uit artikelen en zaken 
als een kaartspel waaraan wekelijkse opdrachten verbonden 

Intermedialiteit
door Marit van de Mortel
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VAKKEN VULLERS

zijn. Wanneer dit kaartspel ter sprake komt, blijkt het enthou-
siasme over deze aantrekkelijke wijze van kennismaken met de 
geschiedenis van games maar al te duidelijk. De toetsing be-
staat uit twee opdrachten en een paper dat voor zestig procent 
telt. Volgens de kenners is de werkdruk niet bijzonder hoog, 
ook al zijn inzet en aanwezigheid bij colleges verplicht. Er is 
verder geen tentamen, maar de verleiding om colleges over te 
slaan is door de interessante vertelwijze van de docent nihil. 

Het zonneklare hoogtepunt van deze cursus is de docent, 
René Glas. Glynnis meldt dat hij geweldig is en recentelijk ook 
nog eens is afgevallen. De docent is afgestudeerd op World of 
Warcraft en heeft naar eigen zeggen een heel levensjaar aan 
het spelen van deze game besteed. Dat hij videogames speelt, 
maakt het identificeren met hem en zijn passie gemakkelijk.

Computergames: geschiedenis en analyse heeft de twee fana-
ten onder andere geleerd over het belang van het in leven hou-
den van games. Ter Mors benadrukt het historische belang van 
het archiveren van deze mediavorm, een onderwerp dat in de 
colleges aan bod is gekomen.  

Binnen de hoofdrichting Nieuwe media en digitale cultuur is 
er een grote kans dat je de keuze maakt voor een Computer-
gamesvak binnen de Media- en cultuurwetenschappen. De 
andere optie is Computergames: theorie en cultuur, dat een 
vak op niveau drie is en een ander uitgangspunt hanteert. Bij 
mijn vraag naar dit alternatieve vak is de eerste reactie van 
Jasper en Glynnis: ‘Wat hebben we daar eigenlijk gedaan?’ Het 
was een interessant en apart vak, maar de titel is misleidend. 

Glynnis stelt dat zij voor Computergames: geschiedenis en 
analyse een leuk paper over Super Mario heeft geschreven. 
Jasper voegt toe dat dit vak “nodig is voor je dagelijkse portie 
swag’. Het interview dat ik met deze twee lieverdjes heb gehou-
den, werd overigens onderbroken door mysterieuze compu-
tergamestaal en enthousiasme over Glas’ mysterieuze zwarte 
sabeltandtijger. Het wereldje is beperkt, maar nieuw en inte-
ressant. Als gamen je ding is, is dit vak een must.

werkcollege waar deze besproken en gepresenteerd worden”, 
vertelt Marin. Volgens Iris werd de complexe literatuur begrij-
pelijker dankzij de colleges.

De docent, Kattenbelt, is bovendien gaarne bereid om vragen 
te beantwoorden. En dan is hij ook nog eens “een aardige man”, 
aldus Marin. Dat maakt hem echter niet meteen een goede do-
cent. Helaas heeft hij “een gave om af te wijken van de kern 
van het college.” Iris is milder en noemt Kattenbelt een “goede 
docent”: hij kan behoorlijk afdwalen, maar zijn ‘verhalen’ zijn 
desalniettemin nuttig. Jammer voor de studenten Nieuwe me-
dia is dat Kattenbelt een achtergrond heeft in Theater- en film-
wetenschappen., waardoor nieuwe media soms naar de ach-
tergrond verdwijnen in zijn colleges. In de teksten staan deze 
(gelukkig?) wel centraal. Ook kunnen nieuwemediafanaten 
hun onderzoeksopzet op dat gebied richten.

Kattenbelt maakt zich wellicht zo vaak schuldig aan langdra-
dige uitweidingen, omdat hij de tijd heeft. De werkcolleges op 
vrijdag duren namelijk vier uur. Dat is een lange zit en de con-
centratie was vaak ver te zoeken, maar volgens Iris is het de 
goede werkvorm: studenten moeten actief meedoen. Het vak 
heeft geen hoorcolleges. 

Overige algemene informatie: de cursus is in blok 1, wordt ge-
geven in het Nederlands, is op niveau 3 en heeft geen plaat-
singscommissie. Vijftig procent van het cijfer bestaat uit een 
einddossier waarin de leesopdrachten worden samengesmol-

ten en de student een onderzoeksvoorstel doet. Actieve deel-
name (lees: aanwezigheid) telt daarnaast voor twintig procent. 
De resterende dertig procent is het cijfer voor een referaat. 

Zoals gezegd staat ‘intermedialiteit’ in geen enkel woorden-
boek. En na deze cursus kan je nog steeds geen definitie op-
dreunen. ‘Verwacht niet dat je een kant-en-klaar antwoord 
zult krijgen op de vraag: “Wat is intermedialiteit?”, zegt Marin. 
“Met literatuur en discussie moet de student hier zelf achter 
proberen te komen. Soms tot het frustrerende toe lees je tek-
sten die gaan over het brede begrip van intermedialiteit en wat 
dit nou eigenlijk is, zonder dat er verdere conclusies getrokken 
worden.” Wat leer je dan? “De algemene academische vaardig-
heden als presenteren, lezen en schrijven”, zegt Marin vaagjes. 
“Academisch lezen”, antwoordt Iris.

De cursus lijkt eigenlijk wel op een broodje kaas: te verteren 
maar niet spannend. Maar ja, als jouw hoofdrichting Nieuwe 
media is, kun je toch niets anders doen.
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In een tIjd waar alles draait om sociale media, smartphones en internet in het algemeen, lijkt de 
wetenschap soms achter te lopen. Om écht wetenschappelijke informatie te krijgen, moet je al snel el-
lelange artikelen doorlezen of een anderhalf uur durende documentaire uitzitten. Of toch niet? 

TED (nee, niet de teddybeer) brengt hoop met online filmpjes waarin sprekers een korte presentatie geven over hun ge-
bied van expertise. TED staat voor Technology, Entertainment, Design en begon in 1984 als een conferentie die mensen 
van deze drie gebieden bij elkaar bracht. Inmiddels is het een groot bedrijf dat zich bezighoudt met verschillende projec-
ten. Twee daarvan zijn extra interessant: de TEDx-programma’s en de TED Talks-videosite. 

Zoals gezegd draaide TED in het begin voornamelijk om praatjes van experts op conferenties in Amerika. Dit idee ver-
spreidde zich en sinds 2009 bestaat TEDx; dit houdt in dat er een licentie aangevraagd kan worden om lokaal een TED-
evenement te organiseren. Dit wordt inmiddels over de hele wereld gedaan en sinds afgelopen jaar ook in Utrecht. Op 
8 november 2012 spraken bloggers, historici en vele anderen in de Stadsschouwburg. “Zo sprak John Burger, Director 
Corporate Communications van internetprovider Ziggo, over wederzijdse communicatie en hield cabaretier Dolf Jansen 
een verhaal over tot jezelf komen in Afrika.” Allemaal in klare ‘normale-mensen-taal’ en met gevoel voor humor. Waar-
schijnlijk zal het evenement in 2013 weer plaatsvinden, dus houd http://www.tedxutrecht.com in de gaten om erbij te 
zijn! Op dezelfde site zijn ook de online filmpjes van alle TED Talks te vinden. 
 
Deze filmpjes zijn eigenlijk de grootste kracht van TED; je kunt thuis tijdens je kwartiertje lunchpauze op een vermake-
lijke manier nieuwe kennis op doen. Op http://tedxtalks.ted.com vind je alle praatjes en kun je zoeken op land/evene-
ment of kijken naar de wekelijkse editor’s pick. Je vindt er Bill Gates die praat over een alternatieve nucleaire reactor, het 
perfecte muzikale stuk zonder herhaling en een tienjarig jongetje dat een iPhone-app heeft ontwikkeld. En het mooiste is: 
voor geen van deze praatjes heb je voorkennis nodig of hoef je je in te lezen. Alle praatjes zijn op niveau maar desondanks 
makkelijk te begrijpen, zelfs al gaat het over iets wat volledig buiten je straatje ligt (kwantummechanica bijvoorbeeld, in 
mijn geval). Probeer het eens en geniet van dit hoogtepunt van de combinatie wetenschap en nieuwe media!

door Kristella Hak
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Dit is voor Valerie en Rosanne, beiden derdejaars TCS-studenten, 
de reden geweest om voor deze minor te gaan. Volgens hen is het 
fijn dat je tijdens deze minor dingen leert die je daadwerkelijk in de 
echte wereld terugziet. Wat je leert tijdens college kan je dezelfde 
dag in het nieuws vinden. Het helpt ook dat de docenten zeer vak-
kundig zijn: ze hebben allemaal meerdere onderzoeken over huidi-
ge conflicten in de wereld gepubliceerd (over bijvoorbeeld Rwanda, 
Kosovo en Latijns Amerika), ze verschijnen op de opiniepagina van 
de NRC en zorgen voor interessante gastcolleges. Zo is een hoge 
officier van Defensie langsgekomen om te vertellen over het nog 
steeds gaande conflict in Afghanistan. Ook heeft José Maria Sison 
een gastcollege gegeven, terwijl hij op de terroristenlijst van de VS 
staat. 
Alsof dat nog niet genoeg is, de excursies zijn ook niet mis: voor het 
vak Reconciliation after Civil War mochten de studenten mee naar 
het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Daar konden ze een deel van 
de zaak tegen Radovan Karadzic bijwonen. 
De minor heeft een breed aanbod: elk blok kun je uit twee vakken 
kiezen. Dit is prettig omdat je traject dan niet vastligt en je de vrij-
heid hebt te kiezen wat je het meest aanspreekt.
In blok een volgde Rosanne de vakken Introduction Conflict Ana-
lyses en Conflict Resolution. Tijdens het eerste vak leer je de oor-
zaken, dynamiek en gevolgen van conflicten te onderzoeken. Dan 
hebben we het over conflicten in allerlei soorten en maten: sociale, 
etnische en politieke. Belangrijk is ook dat je een Conflict Map leert 
te maken, waarin je alle elementen van een conflict in beeld moet 
brengen. Bij het tweede vak krijg je de belangrijkste theorieën en 
concepten wat betreft het benaderen van een conflict bijgebracht. 
Daarnaast bekijk je de verschillende stadia van het oplossen van een 
conflict. 
Vervolgens volgde Rosanne de vakken Nationalism and Etnicity en 
Reconciliation after Civil War. Tijdens Nationalism leer je de oude 
en de nieuwe opvattingen over nationalisme en etniciteit. Het vak 
draait voornamelijk om het conflict in Joegoslavië. Bij het vak Re-
conciliation staat de wederopbouw van een maatschappij na een 
conflict centraal: hoe breng je meerdere partijen die voorheen in 
conflict met elkaar waren, weer bij elkaar? 
Er zijn volgens Rosanne en Valerie voornamelijk positieve punten te 
noemen over deze minor. De behandelde onderwerpen zijn direct 
op de hedendaagse maatschappij toe te passen. Daarnaast hebben 
de docenten veel onderzoek gedaan met betrekking tot de stof van 
de cursussen en weten dus precies waar ze het over hebben. Ook 
houden de docenten de studenten op de hoogte van stageplekken 
op ambassades in het buitenland.
Zijn er nog punten van kritiek? Ja, zeggen Rosanne en Valerie. Om 
te beginnen worden alle vakken in het Engels gegeven, en omdat 
het uitsluitend vakken op niveau drie betreft is het tempo af en toe 
moeilijk bij te houden. Daarnaast is er door de hele minor heen veel 
overlap wat de literatuur betreft. Volgens Rosanne komen dezelfde 
schrijvers voortdurend terug, waardoor je soms het gevoel krijgt dat 
er alleen maar herhaald wordt.

Desalniettemin is Conflict Studies een brede minor met concrete 
doelstellingen, interessante colleges en een geëngageerd curriculum.

de minor Conflict studies profileert zich als een 
veelzijdige minor die teorieën met actuele case 
studies combineert. daarmee lijkt dit een ide-

ale minor voor de veelzijdige tCS-student. Omdat het 
aanbod daarnaast bestaat uit actuele zaken, heeft de 
student zowaar het idee iets nuttigs te doen waar men 
later (het verboden woord) ook nog wat mee kan.  

Minority Report
Conflict Studies

door Kristella Hak
door Toine van der Lingen
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Het zal je niet ontgaan zijn: na nachten wachten is het Rijks-
museum weer helemaal geopend voor publiek. Ongeveer 
tien jaar lang werd het majestueuze gebouw aan het Mu-

seumplein ontsierd door steigers en graafmachines, maar enkele 
maanden geleden begon de uitgebreide marketingcampagne die de 
heropening van het huis van Rembrandts Nachtwacht aankondigde. 

Het is verstandig om in deze eerste maanden vroeg in de ochtend 
naar onze hoofdstad te gaan, want de rijen groeien gestaag gedu-
rende de dag. Eenmaal binnen in het Atrium weet je even niet wat je 
moet doen. De ingang van het museum zelf is niet duidelijk aangege-
ven en de garderobe, die voor rugzakken verplicht is, zit verstopt in 
een hoekje. Gelukkig is er een overvloed aan personeel die met heel 
veel liefde (nee) al je vragen beantwoordt. 

Zodra je dit allemaal hebt overwonnen en je je daadwerkelijk in het 
museum begeeft begint de tweede uitdaging. Waar begin je? Het gros 
van de bezoekers vertrekt meteen richting de eregalerij. Wij beslo-
ten ons te onderscheiden van de massa en begonnen bij de zaal met 
kunst uit de middeleeuwen en de renaissance. Die bevond zich in de 
kelder want hoe hoger je komt, des te dichter kom je bij het heden. 
Drie verdiepingen, dus drie tijdvakken: dat is nog wel te overzien. 
Op elke verdieping zelf is echter nog een kleinere indeling van tijd-
vakken gemaakt die het hoofd van menig bezoeker helemaal op hol 
brengt. De grote hoeveelheid kleine zaaltjes werkt verwarrend, maar 
doet uiteraard niet af aan de kunst de er aan de muren hangt. Er 
hangt voornamelijk schilderkunst (uiteraard) maar er zijn ook heel 
veel gebruiksvoorwerpen te bezichtigen (denk aan Venetiaans glas) 
en op zolder, in de twintigste eeuw, hangt een jas uit een concen-
tratiekamp. Al met al een zeer gevarieerde, mooie en interessante 
collectie.

Ons toetje bestond uit de eregalerij. Johannes Vermeer, Jan Steen, 
Vincent van Gogh en natuurlijk Rembrandt, ze hangen er allemaal. 
Via de grootmeesters aan de rechterzijde kom je uiteindelijk bij het 
klapstuk, de Nachtwacht, om vervolgens via de linkermuur met 
grootmeesters de zaal weer te verlaten. Erg indrukwekkend.

Hoewel het nieuwe Rijksmuseum soms een ware doolhof kan zijn 
(misschien hadden we gewoon een plattegrond moeten pakken), is 
de collectie fantastisch en daar gaat het uiteindelijk om. Het is een 
museum waar Nederland oprecht trots op kan zijn en wat iedereen 
eigenlijk moet zien, zelfs als je niet zo’n hele grote kunstfanaat bent.

door Charlot Verlouw
CD

Major Lazer - Free the Universe
door Toine van der Lingen

Vier jaar na het enorme succes van Guns Don’t Kill 
People…Lazers Do brengt Major Lazer een nieuw 
album uit. Major Lazer heeft qua bezetting een ver-

andering doorgemaakt – Switch verliet de groep, waarna 
Diplo alleen verder ging, uiteindelijk voegde Jillionaire zich 
bij hem – de inspiratiebron is nog steeds hetzelfde: Jamai-
caanse dancehall. Bij dancehall moet je denken aan de eer-
ste plaat van Sean Paul en (voor wie het kent) de klassieker 
Murder She Wrote van Chaka Demus. 

Die inspiratiebron is echter maar weinig terug te horen op 
de nieuwe plaat. De intro’s hebben telkens wel wat weg van 
reggae of dancehall, met name door de talloze gastoptre-
dens van Jamaicaanse artiesten. Maar verder dan de rol-
lende drums en zware baslijnen gaat de inspiratie niet. Deze 
worden al gauw aangevuld met hoge piepjes en een dub-
stepsound die drie jaar geleden al achterhaald was. Daar-
naast ontbreekt er een samenhang op het album: als luiste-
raar word je van hot naar her gesmeten zonder het gevoel te 
hebben dat het album ergens naartoe gaat.

Free the Universe is veelbelovend voor een liveoptreden, 
maar als op zichzelf staand album is het veel te mager..

CD
Daft Punk - Random Access Memories

door Pim van den Berg

Ieders favoriete Franse elektronicaduo heeft acht jaar op 
zich laten wachten voor een nieuw album. Twaalf, als de 
karige Human After All niet meegeteld wordt. RAM is 

de spirituele opvolger van het tweede album Discovery: het 
staat bol van nostalgie en leent schaamteloos van de jaren 
’70 en ’80, niet het minste van wat in het algemeen als slech-
te smaak wordt beschouwd. Ditmaal probeert Daft Punk de 
dansmuziek nieuw leven in te blazen door af te stappen van 
opgepompte elektronica en louter analoog muziek te ma-
ken.

Albumopener Give Life Back to Music is de doelstelling: 
de keiharde rockakkoorden afgewisseld met droge funk 
van Chics Nile Rodgers doen de rest. Het hele album, 
overtrokken en sentimenteel dat het is, draagt bij aan deze 
boodschap. De robots worden vermenselijkt door hun sa-
menwerking met echte muzikanten als Pharrell, Julian Ca-
sablancas en Panda Bear. De hoogtepunten zijn de soft-rock 
van Fragments of Time en Touch, zo’n wilde collage van 
ideeën dat A Day In The Life begint te blozen. Super.
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RecensiesCD
Mozes and the Firstborn

door Iris van Korven

“THE MESSIAH HAS ARISEN.” Die woorden prijken op de Face-
bookpagina van Mozes and the Firstborn. De vierkoppige band 
uit Eindhoven claimde eerder al knipogend een van de grootste 
talenten van Nederland te zijn, maar wordt sinds de release van 
zijn titelloze debuutalbum bij (voormalig) hiphoplabel Top Notch 
daadwerkelijk serieus genomen in de Nederlandse popmuziekin-
dustrie. Niet verwonderlijk, want Mozes and the Firstborn is een 
knap debuut waarop twaalf op het eerste gehoor luchtige garage-
popliedjes staan die tegelijkertijd een even ambitieuze als soms 
verveelde jonge band karakteriseren.

Melle Dielesen, Raven Aartsen, Corto Blommaert en Ernst-Jan 
van Doorn namen hun eerste langspeler in één sessie op, hetgeen 
ervoor zorgt dat Mozes and the Firstborn levendig en een tikje 
ongepolijst klinkt. Veel van de nummers hebben maar één luis-
terbeurt nodig om enigszins verdwaald te blijven ronddolen in je 
hoofd, zonder dat ze je in de weg zitten. Sterker nog, Mozes and 
the Firstborn laat in een aantal nummers een behoorlijk verveelde 
indruk achter, zonder dat het album zelf ook maar een seconde 
gaat vervelen.

De overdonderende, licht intimiderende toon in openingssalvo 
‘Blood Sucker’ (“Do you really think you’re all that matters?”) 
maakt gaandeweg het album plaats voor een veel kwetsbaardere 
en onzekerdere. In ‘I Got Skills’ schopt zanger Melle Dielesen 
eerst branie, maar krabbelt hij al snel terug en zingt hij “I might 
act like a free man, but I’m afraid like you all.” Zo toont Mozes and 
the Firstborn zich even kwetsbaar en onzeker als onverschillig en 
zelfbewust op dit album en weet de band daarin een prima balans 
te vinden die je als luisteraar scherp houdt.

Grote verrassingen biedt de plaat niet, aan grote(ske) gebaren 
hebben de Eindhovenaren geen boodschap. Voor nuances en 
kleine oneffenheden is op Mozes and the Firstborn echter des te 
meer ruimte. Dosering is een vak en Mozes and the Firstborn laat 
horen hoe je het beheerst. Een perfecte plaat is dit niet, maar Die-
lesen en de zijnen geven met hun titelloze debuut op zijn minst 
een indrukwekkend visitekaartje af en laten horen hoe veelzijdig 
garagepop kan zijn.

Film
Iron Man 3

door Anita Zijdemans

Na de eerste twee Iron Man-films en The Avengers 
heeft Robert Downey Jr. zich opnieuw in het ijze-
ren pak gehesen. Gewaagd, zeker aangezien Iron 

Man 2 een stuk minder goed was dan het eerste deel. Uit-
eindelijk maakt het weinig uit: de film is, zoals we gewend 
zijn van andere recente Marvelfilms, vermakelijk en Robert 
Downey Jr. is altijd een plezier om naar te kijken. 

Natuurlijk is dit geen film met een hoge culturele waarde, 
maar gelukkig hoeft dat ook niet. Het misschien iets te am-
bitieuze verhaal wordt regelmatig overschaduwd door ac-
tiescènes (die overigens fantastisch zijn, maar dat spreekt 
natuurlijk voor zich) en dat is ergens wel jammer. Uiteraard 
is er ook voldoende humor aanwezig, waardoor alle kleine 
ergernissen al snel vergeven en vergeten zijn. Vergeet ook 
niet te blijven zitten totdat de aftiteling afgelopen is, Marvel 
bewaart altijd een paar pareltjes tot het laatst!

Al met al dus een film die de moeite waard is, mits je van 
het genre (en van Robert Downey Jr.) houdt, en wie doet 
dat nou niet?

Concert
Studievereniging Hucbald - “Mozart Requiem”

door Kristella Hak

Op 4 mei zong Hucbald, de studievereniging van 
Muziekwetenschappen, het Requiem van Mozart 
als herdenkingsconcert in de St. Willibrordkerk te 

Utrecht. Het was het resultaat van een jaarlijks koorproject 
dat de vereniging organiseert voor studenten van allerlei 
studies. 

Tachtig mensen deden er mee dit jaar, onder wie twee van 
onze eigen Aliassers! Een uur voor aanvang stond er al een 
rij voor de kerk en de Alias-alliantie moest dan ook genoe-
gen nemen met een plekje achterin (niet achter een pilaar, 
dat scheelde). De St. Willibrordkerk is zeer kleurig en vrij 
imposant; goed vermaak dus tot de kerk bomvol (haha) 
zat en het Requiem begon. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik erg onder de indruk was. Het orkest kon ik niet zien, 
maar het klonk erg goed en het koor zong vol bezieling hun 
Latijnse teksten. De vier professionele solisten maakten het 
plaatje af en het geheel deed ons onze houten konten (bijna) 
vergeten. 

Enige minpuntje was de wat passief-agressieve houding 
van de vrijwilligers in de kerk, maar buiten dat was het een 
fantastische avond. Wil je volgend jaar gaan kijken, of zelf 
meedoen? Houd www.koorproject.hucbald.nl in de gaten!
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Voor velen is het de 
normaalste zaak van de wereld, voor anderen is 

het een taboe van formaat: dating- sites. Wil je echt een serieuze partner 
vinden, dan is het internet de aangewezen plek. Het stikt er van de datingsites voor 

diverse doelgroepen. e-matching (online daten alleen voor hoger opgeleiden), edarling (voor 
singles met niveau), Pepper (love to date) en natuur- lijk Lexa, naar eigen zeggen de nummer één in online 

dating. Sommigen vinden het eng. Stel nou dat je een en- gerd tegenkomt? Of iemand die zich heel anders voordoet 
dan hij of zij eigenlijk is? andere mensen vinden het gênant, want de ware liefde loopt toch zeker gewoon ergens rond? Of 

wat nou… als je een bekende tegenkomt? 
Ondergetekende heeft twee websites uitgeprobeerd, Lexa en Pepper. Lexa straalt vooral een volwassen imago uit. Je vult bij aanmelding 

je hobby’s in, geeft antwoord op vragen die overeenkomen met de vragen in de Stemwijzer en voor je het weet ben je gekoppeld aan een 
bebaarde man die ook van koken houdt, maar waar je verder bijzonder weinig mee gemeen hebt. Lexa geeft je een aantal matches met 
elke dag nieuwe aanvoer. Dit resulteert in een enorme golf van spam in je mailbox en een boost voor je ego, want in het begin wordt je 
profiel erg vaak bekeken. Lexa brengt dit onder de aandacht door je eerst een mail te sturen met ‘Je profiel is heel populair!’  en daarna een 
mail met de aankondiging dat ze geen e-mails meer sturen omdat de aandacht voor jou zo groot is, dat je mailbox het niet meer aan kan.
Het blijkt dat je zonder te betalen naar elk profiel een like kan sturen. Er zijn dus genoeg mensen op Lexa die bij elke match op ‘like’ klik-
ken en dan maar kijken wie er een berichtje terugstuurt. Zeer misplaatst dus, dat opgebouwde zelfvertrouwen. Toen ik even door de 
collectie van matches heen bladerde, kwam ik tot de conclusie dat ik echt geen lidmaatschap ging kopen. De meeste kandidaten waren 
al tijden niet meer online geweest of waren gewoon totaal niet mijn type. Dat matchen doet Pepper dan toch beter. Je maakt bij 

Pepper een soort van Facebookprofiel met foto’s, filmpjes, typische vragen (‘Welk liedje zou jij willen zingen in een karaokebar?’) 
en vraagstukken over het leven. Het duurt even, maar dan heb je een profiel dat echt gelijk is aan jouw karakter. Pepper stuurt 

aanmerkelijk minder e-mails dan Lexa en je krijgt ook minder matches op je bordje. Het leuke vond ik dat het grootste 
deel van de matches mannen waren waar ik best een beschuitje mee zou willen eten. Na nog wat dagen rondgesnuffeld 

te hebben, besloot ik het maar te doen: betalen voor een premium lidmaatschap, zodat ik berichten kon sturen en 
daadwerkelijk in contact kon komen met enkelen van deze potentiële dates. Na drie dagen had ik beet.

De jongen in kwestie was te gierig voor een premium lidmaatschap en voegde mij toe op Facebook. Na 
een aantal keer gekletst te hebben over koetjes en kalfjes besloten we dat het misschien wel een idee 

was om iets te gaan drinken. En zo geschiedde. Zonder heel diep in te 
gaan op wat er daarna gebeurde kan ik concluderen dat mijn 

vooroordelen over datingsites (dat is toch alleen voor 
losers?!) volledig onterecht waren. Dus, mocht je 

je te trots voelen voor een datingsite, zet 
dat even opzij. Ga gewoon eens 

kijken, het is echt 
leuk. 

 

“Ga gewoon eens kijken, 
het is echt leuk”

E-dating
Toegegeven: als je op zoek bent naar een echte relatie kun je beter niet zoeken in de kroeg. Maar waar 

dan wel? Moet je een intelligent gesprek aanknopen met dat lekkertje in de bieb? Of een willekeurig 
persoon aanspreken en uitnodigen voor koffie? Of je moet aan jan en alleman verkondigen dat je op 

zoek bent, in de hoop dat zij iemand voor je kennen. Zo kan het inderdaad allemaal, maar sommige mensen 
slaan een andere weg in. door Charlot Verlouw
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door Charlot Verlouw
EEN ZOMERS BRIESJE waait door de openstaande deu-

ren naar binnen, de zon doet alle bestuurlijke zorgen ver-
dwijnen, vogels fluiten  erop los  in de universiteitstuin. 

Zomerse temperaturen, zomerse playlists, zomerse hokdagen: 
eindelijk zijn de weergoden ons goed gezind na die verschrik-
kelijk koude, gure en vooral lange winter. Iedereen mijmert 
over  oneindige vakantiedagen  op zonnige terrasjes, urenlan-
ge barbecuesessies met vrienden en alle afgestreepte to-dolijst-
jes. Helaas betekent die zomerse pret eveneens dat het einde van 
ons bestuursjaar eraan komt. Ondanks alle drukte die ons de 
laatste weken nog staat te wachten, wordt het langzamerhand 
tijd om terug te blikken op een fantastisch jaar, een onwijs mooi 
lustrumjaar welteverstaan. In het Aliashok zak ik achterover in 
een ietwat krakkemikkige bureaustoel, terwijl de zon op mijn 
gezicht schijnt. Hoewel de eerste  summer vibes  niet meer te 
stoppen zijn, overvalt mij toch ook wel een treurig gevoel. Er 
zijn zoveel dingen die we gaan missen:

* gratis dronken worden bij constitutieborrels en 
universiteits recepties;
* Brieven krijgen met ‘Weledelgeboren vrouwe Vogel’;
* Schaamteloos roze spullen kunnen kopen;
* de sleutel van het aliashok en de mogelijkheid om op 
elk moment van de dag onze geliefde bestuurskamer te 
betreden;
* Ongegeneerd stukken taart eten tijdens de Koffieleute;
* de funpage in de notulen van de Lustrumcommissie;
* Swingende boekverkopen met Servische hits;
* niet hoeven om te lopen via de universiteitsbiblio-
theek op de  drift, omdat de secretaris een speciale toe-
gangspas heeft;
* avontuurlijke reizen naar Berlijn, Belgrado, Hengst-
dijk, texel en Haarlem;
* de warme dagen op het aliasbalkon;
* Zonder excuus de dance classics van Skyradio mogen 
draaien in het aliashok, wekenlang achter elkaar;
* geen verantwoording hoeven af te leggen voor het feit 
dat je uitgeblust op de bank ligt in het aliashok. en al 
helemaal niet tijdens de Lamme Lunch;
* alle vijf keihard meezingen met are You gonna Be 
My girl, omdat dit liedje ons herinnert aan de onbe-
zorgde tijd voordat wij bestuur werden. 
“1, 2, 3. take my hand and come with me…”

Tsja. Het einde is toch echt in zicht, van zowel het collegejaar als 
ons bestuursjaar. De beruchte laatste loodjes moeten nog even 
afgehandeld worden, maar dan mogen we allemaal van onze 
welverdiende vakanties gaan genieten. Zolang jullie in septem-
ber maar weer terugkomen bij Alias om er opnieuw een onver-
getelijk jaar van te maken. Met een fantastisch nieuw bestuur. 
Dat is één ding wat nu al zeker is.

Bestuurscolumn

HET EERSTE JAAR is bijna ten einde. 
Je hebt je plekje gevonden (of niet) en 
kijkt uit naar de vakantie. Misschien 

heb je als eerstejaars je plekje gevonden bij 
Alias, of bij een studentenvereniging, of ben 
je gewoon heel blij met de vele mensen die je 
hebt leren kennen door alle verschillende vak-
ken die je gevolgd hebt. 

Als eerstejaars bij TCS ben je niet veel anders 
dan de ouderejaars. Soms zit je bij tweede-
jaarsvakken, of je komt je papa of mama tegen 
tijdens een ander hoorcollege. Je ziet overal 
wel een Aliasser of TCS’er tussen zitten waar 
je even “hoi” tegen kunt zeggen. Ik voelde mij 
in ieder geval niet specifiek een eerstejaars. Ik 
voelde me gewoon student, net als alle ande-
ren.

Maar, er is een ding dat jou als eerstejaars 
uniek maakt. Er is iets waardoor jij eigenlijk 
heel anders in je studie staat dan tweede-, 
derde- of vierdejaars. En het is niet leuk. He-
lemaal niet zelfs. Het is, voor mij in ieder ge-
val, misschien wel de grootste stressfactor van 
dit jaar geweest. Ik heb het natuurlijk over het 
bindend studieadvies. Het BSA. Wie dit in het 
leven heeft geroepen mag van mij een hele 
hoge boom in. 

Een blok aan het been, dat is het. Natuurlijk 
hoeft het helemaal geen probleem te zijn, voor 
de meeste mensen gaat het halen van het BSA 
ongemerkt voorbij. Maar toen ik in het eerste 
blok van dit collegejaar een vak niet gehaald 
had, begon het bij mij te kriebelen. Wat nou als 
…? Nogmaals een studie niet halen stond niet 
echt in mijn plan van aanpak. Keihard werken 
dus. 
Ik heb elk college bijgewoond, schreef me in 
voor drie vakken in blok drie, zette mijn soci-
ale leven op een laag pitje en dook de boeken 
in. Met resultaat! Werken als een paard heeft 
echt geholpen en terwijl ik dit aan het schrij-
ven ben, komt er een schermpje omhoog met 
een e-mail van een docent. Cijfers. Met lich-
telijk trillende vingers open ik Blackboard. 
Even diep ademhalen en dan kijken. En gillen. 
Gehaald! Een gat in de vloer van mijn boven-
buurman springen en straks een biertje om het 
te vieren. Misschien wel twee. Of drie.

Eerstejaars
column door Elizabeth Vogel

door Charlot Verlouw
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IN DE ANIMATIESERIE Avatar: The Last Airbender  staat een conflict centraal 
waarbij in een fictieve setting één volk drie andere volkeren overheerst en onder-
drukt. Elk volk wordt onderscheiden door een soort magische aansturing van een 

van de elementen aarde, vuur, water en lucht. In dit essay zal gekeken worden naar de 
vraag in hoeverre het sturen van deze elementen gezien kan worden als een religie. Voor 
degenen van jullie die niet of niet goed bekend zijn met deze serie, staat hieronder de 
opening van iedere aflevering, die tevens een zeer korte inleiding op het verhaal vormt.

 Water, earth, fire, air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything 
changed when the fire-nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them, but 
when the world needed him most, he vanished. A hundred years passed and my brother and I discovered 
the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to 

learn before he is ready to safe anyone. But I believe Aang can save the world.

Uiteraard is de definitie van het begrip ‘religie’ van belang bij deze vraag. Hieronder zullen zeer kort de 
zeven dimensies van een religie zoals Ninian Smart deze geïntroduceerd heeft, toegepast worden op de 
elementen en het sturen daarvan.

Allereerst de rituele dimensie, deze wordt gevormd door het sturen van de elementen en in het geval 
van de waterstammen ook door bijvoorbeeld het aanroepen van de geesten. De ondervindelijke di-
mensie is erg duidelijk in het geval van de elementen, omdat deze voor iedereen zichtbaar en zelfs voel-
baar zijn: het spuwen van vuur of het verschuiven van enorme rotsblokken valt zelfs voor de scepticus 
lastig te ontkennen. Vervolgens is er de mythologische dimensie: hoewel gezaghebbende geschriften 
ontbreken, kent ieder volk een rijke, al dan niet mythologische geschiedenis die een belangrijk deel 
uitmaakt van het dagelijks leven.  De volgende dimensie is die van de doctrine of filosofie. Alle vier de 
volkeren leven volgens een verschillende filosofie, die overeenkomt met de aard van hun element. Het 
vuurrijk wordt gedreven door assertiviteit en passie, terwijl de monniken van het luchtrijk gekenmerkt 
worden door een spiritueel evenwichtigere flexibiliteit. De ethische dimensie hangt in het geval van de 
elementen nauw samen met de filosofische dimensie, en verschilt dus ook per volk. De institutionele 
dimensie is minder duidelijk, hoewel er natuurlijk een hiërarchie ontstaat door mensen die wel of 
niet het element kunnen sturen [in de vervolgserie The Legend of Korra wordt deze dimensie verder 
uitgelicht: niet-stuurders zien hun toverende heersers als tyranniek en elitair en komen uit naam van 
gelijkheid in opstand, Red.]. Ten slotte de materiële dimensie, die in dit geval bijna geheel overeenkomt 
met de ondervindelijke dimensie, doordat het manipuleren van de aardse omgeving de wezenlijke 
leefwereld behelst.

Uiteraard is de religie zoals deze gevormd wordt door de verschillende elementen in de serie erg ver-
schillend van een religie zoals wij deze kennen. Soldaten vechten bijvoorbeeld niet alleen onder de 
vlag van hun eigen element of religie, ze vechten ook merendeels mét hun element of religie. Dit is iets 
wat voor ons niet mogelijk is, vanwege het hoge abstractieniveau van de religies die wij kennen. De 
elementen vormen een zeer tastbare religie, waardoor het mogelijk is om er fysieke strijd mee te leve-
ren. Voor diegenen die een element kunnen sturen, met uitzondering van de Avatar, uniek omdat deze 
uiteindelijk alle elementen beheerst, is conversie naar een andere religie onmogelijk. Wel kunnen zij 
hun gave in dienst stellen van een ander element, maar zij zullen nooit in staat zijn hun eigen element 
achter zich te laten en een ander element te leren besturen.

Ondanks de verschillen met een conventionele religie zoals wij deze kennen, kunnen de elementen en 
het sturen daarvan wel degelijk gezien worden als een religie.

ESSAY

1. In het Nederlands vertaald naar Avatar: De Legende van Aang.
2. Bijvoorbeeld seizoen 1, aflevering 1 ‘The Boy in the Iceberg’, maar iedere 
aflevering begint hiermee.
3. De bewoners van Kyoshi-eiland hebben zich bijvoorbeeld volledig gericht 
tot de verhalen over het leven van Avatar Kyoshi en leven volledig volgens 
haar normen, waarden en gewoontes. Seizoen 1, alfevering 4 ‘The Warriors 
of Kyoshi’.

1 

2

3
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Een dikke plus, 
door Zita Veugen

Zoals voor menig student, speelde het gemak 
waarmee een TCS-student een halfjaar de 
grens over reist voor Floor een belangrijke rol 
in haar studiekeuze. Geëmigreerde familie en 
rondreizende vriendinnen brachten haar vu-
rige verhalen over het land van kangoeroes en 
Aboriginals en na een droom over Australië 
werd ze wakker met een plan en wist ze wat 
haar te doen stond. Haar inschrijving voor de 
Griffith University in Brisbane werd een feit en 
al het gezwoeg inherent aan het noodzakelijke 
papierwerk was eenmaal daar gelukkig gauw 
vergeten. De stad heeft “alles wat ze nodig 
heeft”: ze kan er winkelen, aan het strand lig-
gen, cultuur opsnuiven, geniet er van een god-
delijk klimaat en studeert aan een goede uni-
versiteit. Anders dan ze van tevoren weleens 
hoorde, ligt het niveau van de universiteit niet 
aanzienlijk lager dan in Nederland. Ze wordt 
wat intensiever begeleid en daar staat tegen-
over dat ze meer opdrachten, presentaties en 
toetsen in haar agenda heeft staan dan ze aan 
de UU gewend was. 

Floors verblijf in Australië verbreedt op uit-
eenlopende wijzen haar horizon en nuanceert 
zodoende haar wereldbeeld. Ten eerste wor-
den op de universiteit allerhande zaken vanuit 
een westers, maar wel degelijk ander perspec-
tief bekeken - Australiërs zijn veel meer gefo-
cust op Azië dan wij en dat is ook te merken 
aan de collegestof. Doordat de GU überhaupt 
hele andere vakken aanbiedt dan de UU, biedt 
Australië haar ook op intellectueel niveau een 
welkome afwisseling. Daarnaast dragen de 
(uitwisselings)studenten stuk voor stuk hun 
eigen cultuur, ideeën en ervaringen bij aan 
de groep. Hoe anders ieders achtergrond ook 
mag zijn, door een lach of een verhaal ben je 
zo met elkaar verbonden. Amicaliteit en open-
heid alom: dat schept een band en genereert 
een thuis. Haar beste vrienden maakte ze ge-
lijk op het door de universiteit georganiseerde 
introductiekamp. Omdat ze daarnaast is gaan 

voet- en volleybalen zit ze niet alleen in het 
uitwisselingsstudentenmilieu, maar leerde ze 
ook echte Australiërs kennen.

Tot slot is de natuur van Australië overwel-
digend en prachtig, en herbergt het land 
daarnaast ook nog eens hele gave steden. De 
mensen zijn aardig, de sfeer is ontspannen 
en omdat iedereen Engels spreekt, is het land 
bijzonder reisvriendelijk. Van zo’n groot land 
met zoveel diversiteit krijg je niet gauw ge-
noeg. Zo’n periode in het buitenland voegt dus 
hoogstwaarschijnlijk wat toe aan je wereld-
beeld, je Engels, je zelfvertrouwen (je flikt het 
immers allemaal wel mooi daar in je eentje, in 
een land dat je vreemd is) en je vriendenkring. 

Tips van Floor
1. Het exchange-program ‘Border Crossings: 
People and Places’.
2. Skype. Whatsapp. Al waan je je in een com-
pleet andere - zonovergoten - wereld, als je 
wakker wordt met een leuk berichtje van een 
vriendin is het soms net alsof je niet wegbent. 
3. Leesvoer over Australië: Vertraging door 
Tim Krabbé en De Fatale Kust van de hand 
van Robert Hughes. Daarnaast is de Lonely 
Planet tof om je aan te verlekkeren.
4. Zet de deadline voor je scriptie niet op twee 
dagen voor je vertrek.
5. Begin ruim van tevoren met het vullen van 
je spaarpot. Twee kipfilets kosten al gauw ne-
gen euro en je betaalt wekelijks zo’n €120,-aan 
huur.
6. Laat je jas thuis: hartje winter is het in Bris-
bane gemiddeld 21 graden. 

voor een zomermens
DAT FLOOR 

Z W E E R I N K 
( d e r d e j a a r s 

studente TCS, hoofd-
richting PGIB) al een 
maand of drie in Aus-
tralië vertoefde, was 
me duidelijk. Dat ze er 
ook daadwerkelijk af en 
toe met haar neus in de 
boeken dook om studie-
punten te verzamelen, 
ontging me in eerste in-
stantie volledig door de 
overvloed aan heerlijke 
foto’s. Studieweken wis-
selt ze dan ook graag af 
met reisjes en ze maakt 
overal een feestje van. 
En dan schijnt ook nog 

bijna altijd de zon.
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I
n de afgelopen onderwijsvrije week kwam 
op vrijdag een bijzonder gezelschap samen: 
enkele Kamerleden, scholieren, TCS’ers, de 
rector en andere bestuursleden van de UU, 
en de opleidingscoördinator en -organisa-
tie van de opleiding TCS. Terwijl sommi-
gen van jullie nog van Servisch bier aan 
het genieten waren, startte in Utrecht een 

fenomeen dat je TCS 3.0 kunt noemen. Bijna alle op-
leidingen van de UU hebben per 2013-2014 een ver-
plicht matchingstraject en dit was de eerste van TCS.

Matching is niet nieuw voor de universiteit, maar wel voor 
onze opleiding. Aankomende studenten bepalen aan de 
hand van een verplichte matchingsdag of de opleiding bij 
hen past. Op zo’n matchingsdag volgen ze colleges van 
TCS-docenten, maken ze opdrachten en komen ze in con-
tact met studenten. Zo hoopt de opleiding een duidelijk 
beeld te geven van de studie om teleurstellingen achteraf 
te voorkomen en uitval terug te dringen. Het verschil met 
een open dag of een meeloopdag is dat matching verdie-
pend is, waarbij de aankomende student actief bezig is: 
TCS-vertrouwde motivaties, reflecties en feedback ontbre-
ken niet.
Allemaal leuk en aardig, maar werkt matching wel? Op-
leidingen die al een matchingsysteem hadden, merkten 
dat het lastig is om het effect ervan te meten. De uitval 
bij Rechtsgeleerdheid en Sociologie is iets gedaald, maar of 
dat komt door matching is maar de vraag, want er zijn ook 
veel andere maatregelen genomen om uitval tegen te gaan. 
Bovendien kon er maar naar één jaar gekeken worden. 
Bij beide opleidingen was matching niet verplicht. Libe-
ral Arts & Sciences heeft altijd al verplichte matchingsge-
sprekken gehouden, maar heeft gemiddeld evenveel uitval 
als andere opleidingen. Volgens de opleidingscoördinator 
komt dat echter niet door een verkeerd beeld van de op-
leiding, maar door persoonlijke omstandigheden van de 
studenten. Maar of matching echt uitval terugdringt of 
niet, er wordt in ieder geval al vroeg gewerkt aan een band 
tussen de opleiding en de student en dat kan erg belangrijk 
zijn voor het vervolg van de opleiding.
Terug naar de eerste TCS-matching: die liep gesmeerd, 
hoewel het voor iedereen nieuw was. Braaf volgden de 
zestig potentiële TCS’ers twee hoorcolleges, onderbroken 
door een pauze, en maakten ze hun opdrachten. Daarna 
was er een lunch en konden huidige studenten hun er-
varingen delen en vragen beantwoorden over vakken en 
het studentenleven. Maar ook: ‘Wanneer is het kamp?’ De 
sfeer was luchtig en de meeste scholieren waren erg en-
thousiast. Daarna volgde een werkcollege waarbij een Ka-
merlid aanwezig was ter observatie. Vervolgens was er een 
persoonlijk groepsgesprek over de definitieve keuze van de 
scholieren. De dag werd afgesloten met een drankje van de 
hippe sapbar. Daar werd duidelijk dat iedereen een leuke, 
informatieve dag had gehad.
De organisatie en de politici waren erg tevreden over het 
verloop van de dag en we zullen zien hoeveel van deze 
scholieren volgend jaar in de gangen van de Drift lopen. 
Zelf was ik een van de studenten die had meegeholpen en 
ook ik vond het een geslaagde dag. Het is leuk om over je 
opleiding te vertellen en te zien dat anderen daar net zo 
enthousiast over zijn als jij. Als student sta je dichterbij de 
scholieren dan de docenten en kan je naast het delen van 
ervaringen over de opleiding ook vertellen over het stu-
dentenleven in Utrecht. Het maakte mij in ieder geval nog 
enthousiaster over TCS.

Matchingsdagen 
TCS 3.0

door Myrthe Groenendaal
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je jOnge jaren. toen studieontwijkend gedrag nog niet bestond. toen je weken van tevoren al begon 
met het leren van de topografie van drenthe, omdat dat toen schrikbarend veel huiswerk leek en je me-
gagemotiveerd was. toen school definitief eindigde om kwart over drie. Wat deed je met al je vrije uren? 

je zat zeker niet te internetten, Facebooken en Candy Crushen. je jonge jaren waren de tijd van het krakende 
inbellen en het lange wachten op het slechte internet. niks nieuwe media. er waren zo veel leukere dingen 
te doen. Verlang jij terug naar de zorgeloze tijd van het buitenspelen waarin je nog kind mocht zijn? Heb je 
gewoon behoefte aan vruchteloze, medialoze sogtips? Lees in alle gevallen zeker verder. 

In de categorie ‘buitenspelen’ 
zijn er voldoende spelletjes die 
ook voor adolescenten leuk zijn. 
’Stand in de mand en de bal 
is voor degene-op-wie-jij-die-
week-was’ is een van die opties. 
Wanneer je dit vroeger buiten 
hoorde, rende je de deur uit om 
het volgende potje met de buurt-
kinderen (die tokkies en tuthola’s 
waar je nu niks meer mee te ma-
ken wilt hebben) mee te kunnen 
doen. Wat weerhoudt jou ervan 
om vrienden uit te nodigen voor 
een dergelijk spelletje stand-in-
de-mand? Niets om je voor te 
schamen, want het is een zeer 
intellectueel spel vol rekenkundig 
inzicht (afstandsberekeningen) 
en mindgames (wie o wie krijgt 
de bal?). 

En wie durft te zeggen dat spel-
letjes als belletje lellen en verstop-
pertje op onze volwassen leeftijd 
niet nog steeds dolletjes kunnen 
zijn? In een gemuteerde versie 
kunnen deze zeker voor vertier 
zorgen. Wij raden wel aan om 
de belletje-lel-activiteiten niet 
in je eigen wijk te flikken. Voor 
je het weet, sta je bekend als ‘die 
jeugdige delinquent’ en daar zit 
niemand op te wachten. Een bi-
vakmuts of - natuurlijk een roze 
- nepsnor is ook een goed plan. 

Verstoppertje doet Marit nog re-
gelmatig met haar hond – het le-
vert vreemde blikken op, maar is 
het allemaal waard. Er gaat niets 
boven de adrenaline die door je 
heen suist als je eindelijk die ene 
goede schuilplek gevonden hebt. 
Of, zoals Rinske, je zo dicht mo-
gelijk bij je crush hebt verstopt. 
Een bijkomend voordeel van 
verstoppertje op jouw leeftijd: de 
grenzen van je kindertijd – dat 
fietspad dat je niet mag overste-
ken van je ouders en dat pleintje 
waar je niet mag komen – zijn 
eindelijk doorbroken. De wereld 
ligt voor je open! 

Heb jij geen vrienden of durf je 
niet en plein public je kinder-
lijke zelf te tonen, dan kun je 
altijd gewoon soggen door eens 
mijmerend terug te denken aan 
die goeie ouwe tijd. Het ophalen 
van herinneringen aan televisie-
programma’s en streekspelletjes 
alleen is al vermakelijk. Ook rol-
schaatswedstrijden, stoepkrijt-
vandalisme en verkleedpartijtjes 
kunnen je goed afleiden van je 
studie. Ieder heeft uiteenlopende 
ervaringen uit zijn of haar jonge 
jaren. Waar Marit nog nooit heeft 
gehoord van ‘smurfensnot’, kan 
Rinske niks met ‘vies-en-lekker’. 
Toch zijn we beide verslaafd aan 
onze nieuwe versie van de Tama-
gotchi: onze geliefde Pou’s. Dat is 
andere koek dan het Snake op je 
3310 (wat je zeker eens op inter-
net moet spelen). 

Spit ook weer eens je collectie 
Pokémon-kaarten en flippo’s 
door. Stof je Playmobilpoppetjes 
af – of Barbies, voor wie in haar 
(of zijn) jeugd niet zo’n goede 
smaak had als het op speelgoed 
aankomt. Creatieve dagboeken, 
postzegelverzamelingen en vele 
andere dingen die jou aan het 
hart gaan; schroom niet om hier 
vol onschuld en pret mee verder 
te gaan. Om daar dan vervolgens 
prachtige Instagramfoto’s van 
te plaatsen in je nerd-Faceboo-
kgroep. Want ook al soggen wij 
erop los in de ‘werkelijke’ wereld, 
de virtuele is tegenwoordig altijd 
dichtbij. #Buitenspelen. 

SOGGEND
je jonge jaren herbeleven

door Rinske van Herwaarden en Marit van de Mortel

“Flik belletje-lel-activiteiten 
niet in je eigen wijk; voor je 
het weet sta je bekend als 
die ‘jeugdige delinquent’”
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Proza
door Zita VeugenVier mannen vallen elkaar niet in de armen. Ze zwijgen en 

zitten maar stompzinnig te zitten - dat zouden vier vrou-
wen ze meewarig zeggen, maar de vrouwen zijn niet voor 
niets thuis. Het water aan de rand van het zand klotst en 
klettert, vraagt om aandacht; krijgt het niet. Otto drentelt 
nukkig om zichzelf heen en vertelt verhalen met zijn ar-
men. Hij stuntelt en gebruikt nooit lange woorden, mis-
schien om te compenseren dat hij zo’n slungel is. In drie 
of vier seconden stort zijn wereld in - dagelijks, een keer 
of drie. Alle spieren in zijn gezicht trekken samen en la-
ten schielijk los als waarschuwing voor de wereld, soms 
zelfs voor zichzelf. Dan kijkt hij in de spiegel en ziet hij 
het gebeuren. In drie of vier seconden wordt hij kwaad. 
Drie mannen wroeten met hun tenen in het natte zand en 
halen hun schouders op. Liever krijgen ze vandaag vuur 
en spuug over zich heen dan niets.

Voor Otto behoort geluk toe aan vrouwen en houten ven-
sterbanken. Beschroomd geplukte bloemen, opzichtig 
geschoten plaatjes, liefdesbrieven en geluk: wellicht leuk 
voor later maar van weinig waarde in het dagelijks leven. 
Hoe anders vrijt Martin zich een slag in de rondte. Hij 
weet ook wel dat het voor die meisjes met hem weinig van 
doen heeft. Toevallig past hij vaak in het plaatje en anders 
schrijven ze het wel om hem heen. Zes maal daags leegt hij 
zijn brievenbus, minstens vijf maal daags graait hij in het 
luchtledige. Vroeger was het zijn broer die hem keer op 
keer net voor was, altijd de Donald Duck voor zijn neus 
weg griste, waardoor hij geen brieven vond op de mat, nu 
is het dat onheilspellende gevoel dat het weleens over zou 
kunnen zijn met de pret.

Otto en Martin zijn graag weg van de stad en schoppen 
daarom eens per maand storm en stennis voor een hutje 
op de hei. Met veel elan vullen ze hun koffers, laten ze 
hun balkonnetjes achter en keren ze een nacht of zes niet 
huiswaarts. Soms schuiven de andere twee mannen aan, 
soms blijven die thuis. Ditmaal houden ze schuchter een 
oogje in het zeil. Geen van hen kende al eerder iemand die 
tijd in een gevangenis had vertoefd, laat staan zeventien 
maanden. Zodoende zwijgen ze, vastbesloten niet te veel 
of te weinig te zijn. Laat maar schoppen, laat maar waaien: 
vandaag is je thuis. 

De mannen lichten op naast Martin. Hij heeft guitige 
groeven op zijn kop als hij per ongeluk lacht. Soms pakt 
hij een benzinestift en kalkt hij woorden op welk opper-
vlak hij ook voorhanden heeft. Verhalen op auto’s, rijm-
pjes onder bomen, leuzen achter de kerk en zinnen op het 
lichaam van een verovering. Zo’n meisje denkt dan dat 
hij romantisch is, zelfs als ze zich tot bloedens toe schoon 
schrobt, zittend onder een hete douche. Zelfs als ze in hun 
spiegelbeeld nog altijd niet kunnen ontcijferen wat er op 
hun rug staat, maakt het hen eerder warm dan ongerust.

Vier mannen vallen elkaar niet in de armen. Ze laten hun 
vrouwen thuis, en het liefst ook hun leven. Otto kerft 
streepjes in een boom: vier naast elkaar, één er schuin 
doorheen. Zonder muren die hem vangen, verbleken de 
verhalen die hij in zijn hoofd had. Nu hij de wereld weer 
heeft om aan te spreken, veegt hij het bloed liever uit zijn 
gedachten. Niemand begrijpt hoe je zomaar iemand ver-
moordt, maar deze mannen stellen geen vragen. Het wa-
ter aan de rand van het zand klotst en klettert, vraagt om 
aandacht; krijgt het niet, want de mannen zijn verzonken 
in gedachten. Één van hen kijkt in het zwarte water en 
ziet het weer gebeuren: in drie of vier seconden wordt hij 
kwaad.
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Proza
door Zita Veugen

Restauranttest

 Millie’s Corner 
-bezorgd in het park-

door Lauren Sarah van Dijk en Anita Zijdemans

       6 mei 2013. Omstreeks zes uur ’s-Avonds. Lepelenburg 1. 3512 Nico Johannes Utrecht. 

Lauren

Een paar picknickkleden zijn bezaaid met plastic bestek en servetjes. Een groep jongelui drinkt wijn en ijsthee uit plastic 
bekertjes. Ze zijn omgeven door gras en andere zonaanbidders met goedkope BBQ’s van de Albert Heijn. Verderop pogen 
een paar hippies over een touw te lopen dat gespannen staat tussen twee bomen. Als de honger ons al bijna overmeesterd 
heeft, waagt onze hoofdredacteur ook een poging. Om half zeven valt deze honger echter nog wel mee.

Er is gebeld naar het Surinaamse restaurant ‘Millie’s Corner’. Heel veel rijsttafels en wat vegetarisch. Ik zal jullie verder 
niet vervelen met een beschrijving van de moeizame telefoonconversatie. Deze moeizaamheid viel echter in het niet bij de 
wachttijd van het eten. We hadden ook wel heel wat besteld, maar een uur later was het er nog niet. Als een paar geweldige 
redactieleden geen stokbrood met kruidenboter en tapenade hadden meegenomen waren we misschien wel aan elkaar 
gaan knabbelen. 

Omstreeks kwart voor acht gingen we eindelijk eten. Nasi, paksoi, kip met kerriesaus, kippenpoten, rundvlees met rode 
saus, loempia’s, sperzieboontjes, ontvlambare sambal, gebakken banaan en roti. Het was lekker vet en overheerlijk. Het 
is natuurlijk de vraag of het zo geweldig smaakte door onze honger of door de kwaliteit van Millie’s Corners voedsel. De 
waarheid zal in het midden liggen. Misschien is onze gehele redactie wel Surinamefanaat. Wie weet. Ik ga zeker een keer 
langs Millie’s Corner om af te halen. Ik woon vlakbij en hopelijk duurt het dan minder lang.

Anita

Op een mooie lentenamiddag verzamelt de Alalosredactie zich in Lepelenburg, gewapend met kleedjes, plastic eetgerei en 
een heleboel drinken. Nadat iedereen zich geïnstalleerd heeft, wordt er telefonisch Surinaams eten besteld. Drie verschil-
lende rijsttafels en twee vegetarische gerechten moeten er komen. Nadat Pim het adres heeft gespeld en we ons allemaal 
afvragen of het goed gaat komen, begint het lange wachten. 

Wanneer het eten er eindelijk is, valt de gehele redactie hongerig aan. Meerdere malen wordt er geroepen of er nog kip is, 
de gebakken banaan blijkt spoorloos verdwenen en vervolgens koud geworden te zijn en overal ligt kerriesaus. 

Het eten is zeker niet onsmakelijk, maar het enthousiasme van de rest van de redactie deel ik niet. Of dit te maken heeft 
met het feit dat het eten niet erg warm is of dat ik gewoon niet van Surinaams eten houd, heb ik niet kunnen achterhalen. 
Gefrituurde dingen, zoals de gebakken banaan en de loempia’s, zijn verschrikkelijk vet. Andere dingen zijn zodanig in de 
saus (kerriesaus, over het algemeen) verdronken dat ze nergens anders meer naar smaken. De komkommer is warm en de 
boontjes zijn bijna rauw.

Natuurlijk is het niet allemaal negatief. Over het algemeen smaakt het eten ook mij prima en we hebben hoe dan ook een 
erg gezellige avond gehad tussen de barbecueënde hippies. Ook is het een voordeel dat je op deze manier al gauw een stuk 
goedkoper uit bent dan in een restaurant, onder andere omdat je je eigen drinken mee kunt (of eigenlijk: moet) nemen.
In het park picknicken en eten bestellen is een fantastisch plan voor een luie zomeravond. Wat mij betreft mag er de vol-
gende keer ander eten besteld worden, maar gezien het enthousiasme van de rest van de redactie denk ik niet dat ik deze 
optie af moet raden. Probeer het en je weet het!
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de dOMtOren:
 getuIge Van OOrLOg en Vrede

Vrede Van utreCHt
Elke woensdag t/m 4 september

In verband met de driehonderdjarige jubileum van de Vrede 
van Utrecht zijn er dit jaar verscheidene festiviteiten in Utrecht. 
Er is onder andere kunst te zien bij oorlogsmonumenten, zoals 
bunkers en forten. Ook is er 22 en 23 juni een ‘roze weekend’, 
vanzelfsprekend verplicht voor Aliassers. Dit kan je allemaal op-
zoeken op internet, of misschien heb je de agenda al door de 
brievenbus gekregen. 
Een van de activiteiten is een anderhalf uur durende rondleiding 
door de binnenstad. Een gids neemt je voor tien euro mee langs 
alle gebouwen die belangrijk zijn geweest tijdens de vredeson-
derhandelingen van driehonderd jaar geleden. Er zal speciale 
aandacht zijn voor de Domtoren. Die werd door zevenhonderd 
kaarsen verlicht voor de vrede in 1713 en zal met behulp van 
hijsconstructies, kaarsen en projecties weer in de schijnwerpers 
komen te staan. Als je wat meer wilt weten over de historie van 
Utrecht, is deze rondleiding zeker een aanrader. Kijk hoe dan 
ook even in de Vrede van Utrecht 2013-agenda voor de overige 
evenementen.

BeSt KePt SeCret - BeeKSe Bergen
21-22-23 juni

Best Kept Secret is een driedaags festival dat plaatsvindt in de 
Beekse Bergen. Kans om ‘s nachts opgegeten te worden door 
een wulpse hyena? Miniem. Het festival vindt namelijk niet in 
het safaripark zelf plaats, maar op een nabijgelegen terrein met 
zwemwater. Naast zwemmogelijkheden zal er live muziek zijn 
van bekende en vele ietwat onbekendere bands. Wat namen: Alt-
J, Arctic Monkeys, Bloc Party, Agnes Obel, Portishead, Damien 
Rice en Sigur Rós. Let wel, dit zijn de bekendste namen. Tegen 
de tijd dat je dit leest, zal de gehele line-up bekend zijn. Bekijk 
deze op bestkeptsecret.nl.
Waarschuwing: Op dit festival lopen een aantal Alalosredactiele-
den vrij rond.

Op 8 mei is het mogelijk om jouw kennis over muziek te ten-
toonspreiden. En die van je gave Lisztomanische vrienden. Het 

nIjMeegSe ZOMerFeeSten
13 t/m 19 juli

De wandelvierdaagse lijkt misschien vooral iets voor oorlogs-
veteranen en nordic-walkingfanatici. Niets is minder waar. Je 
móet er zelfs een keer bij geweest zijn. Rondom de vierdaagse 
zijn namelijk vele festiviteiten in Nijmegen en omstreken. Door 
de hele stad zijn podia met optredens van de meest uiteenlo-
pende artiesten. Daarbij is de sfeer uitmuntend.  Als je rond 
deze tijd in het land bent, moet je zeker een dagje langsgaan. Zie 
het als een gratis festival. Gratissssssss.

BeaCHOuSe - tIVOLI OudegraCHt
16 juli

Ben je te arm om midden juli ergens in het buitenland te ver-
toeven? Ha. Luister jij dan maar eens naar de prachtige atmo-
sferische muziek van Beach House. Kijk vooral eens de clip van 
‘Wish’ op YouTube. Mooi hè? Vervreemdend hè? Bijna alsof je 
wordt meegevoerd naar een andere wereld: ver weg. Op vakan-
tie in eigen land is inderdaad zo gek nog niet.

Uitgaansagenda
  door Lauren Sarah van Dijk
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Uitgaansagenda
  door Lauren Sarah van Dijk

DIESFEEST

HET DIESFEEST, of eigen-
lijk Lustrumfeest, is het 
Aliasevenement waar men 

het hele jaar naar uitkijkt. Terecht, 
hoewel dit ook voor het gala gold 
en daar de bezoekers een beetje 
uitbleven. Desalniettemin lonkte 
het K-Sjot de roze zondaars als 
een voluptueuze (en goedkope) 
prostituee. Veelbelovend was de 
dansvloer een kwartier na aanvang 
al degelijk gevuld, een unicum in 
onze verwerpelijke cultuur van 
pre-party’en tot de DJ te dronken is 
om überhaupt op te komen dagen. 
Ondergetekende was er al voor het 
begin bij, omdat een 
sadistische PR-func-
tionaris hem in een 
modieuze worst slui-
erde, met mij als een 
nog transseksuelere 
Lady Gaga tot gevolg. 
Immer tolerant dat 
Alias is, was dat niet 
de reden dat men uit 
de buurt bleef. Neen, 
daar zorgde de mis-
selijkmakende vleesgeur wel voor.

De zaal stroomde vol en de onbekende 
DJ draaide prima, maar de hamvraag 
was natuurlijk WIE HET NIEUWE 
BESTUUR ZOU WORDEN. Niemand 
was daar op het feest voor zijn plezier. 
De paranoia groeide wanneer plau-
sibele kandidaten in prinsessenjurk-
jes door het gezelschap schuifelden. 
Het bleek echter louter een creatieve 
miskleun te zijn. Neen, de Kostuum-
van-de-avond-bokaal ging naar Stacey 
Kort, die puikbest als de Duitsland-
minnende Günther pilseners stond te 
tappen.

Wanneer dan na enkele uren uiterst 
succesvolle muntjesverkoop, verve-
ling bij de garderobe, dansplezier en 
vleesterreur het bestuur éindelijk de 
DJ maande om de muziek te staken, 
was de spanning te snijden. De aan-
kondiging van Marthe Groenveld als 
onderwijscommissaris kwam niet als 
verrassing, gezien die dronken blun-
der op die ene foto in Belgrado (die 
met die vingers, voor hen die nog 
slapen). Het vertrouwen in haar pres-
teren bleek echter hoger dan het ver-
trouwen in haar om een alibi te kun-
nen hanteren. De hoofdredacteur van 
de Alalos bezweek haast van verbazing 
en trots bij de volgende aankondiging, 
schrijfster van dit vod en protegé Iris 

van Korven voor PR. Er is 
geen betere keus, op Luuk 
Schokker na dan. De doch-
ter van de hoofdredacteur 
mocht als derde naar voren 
komen, hoewel onzer Leo-
nie Wulftange eveneens als 
een dronken debiel op die 
ene foto stond en dus ook 
niet als verrassing gold. Op-
perstreberige sjaars en te-
vens gelieerde aan de Alalos 

Myrthe Groenendaal mocht pronken 
met haar nieuwe functie. De keuze 
op Myrthe was een vanzelfsprekende; 
helaas is ze nog steeds geen single. Als 
laatste mocht koningin Grolkaas, de 
meest voor de hand liggende keuze 
en de slechtste leugenaar, neerkijken 
op de vrienden die ze volgend jaar on-
derdanen mag noemen. “Maar Alias 
dient de Aliasser, niet andersom,” hoor 
ik haar al plechtig opdreunen. Geloof 
jij het? Nee heus, Veerle heeft al haar 
kunnen vaardig gedemonstreerd en is 
de perfecte keus om het bestuur voor 
te zitten.

Alsof de aankondiging een vloek over 
het feest had uitgeroepen, werden de 
aanwezigen diep bedroefd, strontla-
zarus, of allebei. Ikzelf had moeite om 
mijn favoriete dames kwijt te raken 
aan het drukke, drukke bestuur, maar 
dat is egoïsme. Ze zullen het fantas-
tisch doen.

Rond een uur of drie koos deze semi-
Gaga het hazenpad, na de worstjurk al 
enkele uren eerder in een kliko te heb-
ben gedumpt. Volgend jaar weer doen?

  door Pim van den Berg
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