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Hoofdredactioneel

Het maken van een tijdschrift vind ik 
altijd goed te vergelijken met het 

maken van een film. Als hoofdredac-
teur ben ik dan eigenlijk de regisseur 
en begin ik met een plot, in dit geval 
de hoofdrichting Film- en televisiewe-
tenschap. De decorbouwers zijn de 
vormgevers, die zorgen dat de film er 
ook goed uitziet. De montage wordt 
gedaan door de eindredactie: die snij-
den de film hier en daar bij, voeren 
correcties uit en zorgen dat de film zich 
aan het plot houdt. Toch belanden wij 
altijd alleen op de aftiteling. Goed, de 
regisseur mag weliswaar een praatje 
doen op de grote première, maar dan 
is de aandacht voor onze sterrencast: 
de schrijvers. Uiteindelijk zijn zij het die 
de aandacht krijgen en verdienen, ze 
zorgen immers voor datgene waarvoor 
je een film kijkt!

Toch houden wij het gewoon even bij 
schrijven, vormgeven en redigeren. 
Max en Marijke zochten uit hoe een 
film maken dan precies gaat en klop-

ten daarvoor aan bij het Praktijkbureau 
Film van de universiteit. Ook de Alalos 
Museumbende, deze keer Leisan en 
Annemijn, dompelde zich onder in de 
wereld van film en televisie en bezocht 
het EYE in Amsterdam. 

Zelf ging ik op zoek naar antwoord op 
de vraag waar spelprogramma’s als 
Lingo nu eigenlijk gebleven zijn. An-
neroos ging op een ‘ostalgisch’ tripje 
oostwaarts om de heimwee naar de 
DDR in Duitse films te bekijken. Imke 
kwam erachter dat lang niet alle films 
de moeite waard zijn om te kijken of 
zijn slechte films toch juist daarom 
weer de moeite waard? En mocht je 
na al dit filmgeweld weten wat voor ’n 
filmgenre er in jou schuilt, dan redden 
Zita en Romy je met hun filmtest geluk-
kig uit de brand!

Last but not least: voor wie de redac-
tiefoto’s in de vorige Alalos gemist 
heeft, heb ik goed nieuws op de laatste 
pagina. Veel lees- en kijkplezier!

Door Harm van der Linden
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Scenario’s, camera’s 
en cinefiele studenten

Het productieproces bij Praktijk Bureau Film 

Na een lange dag studeren is er weinig zo 
fijn als op je bed neerploffen en een film 

kijken. Op je laptop, via een illegale torrent of 
een legaal Netflix-account, met een biertje en 
een bak chips een film kijken is toch wel een 
ideale vorm van relaxen. Met een muisklik heb 
je razendsnel entertainment op je scherm. Je 
staat er eigenlijk nauwelijks bij stil dat het ma-
ken van dat cinemagenot een gigantisch proces 
is geweest. Maar om jou, onze trouwe lezer, 
toch een beetje inzicht hierin te geven, spraken 
wij met ervaringsdeskundige Mathijs Mulder. 

Naast eerstejaars TCS’er is Mathijs ook voor-
zitter van Praktijk Bureau Film (PBF), waar-
van je misschien wel de flyers in het Aliashok 
hebt zien liggen. Dit is de filmstichting van de 
universiteit, speciaal voor en door studenten. 
“Het maakt niet uit of je TCS of biologie doet, 
als je maar een film wilt maken.” Ze hebben als 
missie om de deelnemers te begeleiden in het 
creëren van een eigen film en hen in contact 
te brengen met andere cinefielen. Het proces 
dat je bij Praktijk Bureau Film doorloopt, is dan 
misschien wel een stukje kleinschaliger dan bij 
de gemiddelde Hollywoodproductie; het geeft 
je alsnog een goede indruk van wat er allemaal 
komt kijken bij het maakproces van een film.

Voordat iemand ook maar aan iets begint, 
moeten de taken verdeeld worden. Er is natuur-
lijk een regisseur nodig, maar ook een scena-
rioschrijver, een cameraman, een geluidsman, 

een producent en een editor zijn cruciaal. Bij 
Praktijk Bureau Film bestaan de werkgroepen 
uit ongeveer vijf man wat ervoor zorgt dat je 
soms een dubbelrol hebt. Het is handig als 
deze groep uit mensen bestaat waar je een  
beetje mee kunt opschieten, want je zult hier 
de rest van het project mee moeten samen-
werken. Om je aan de slag te helpen, zeker 
als je iets wilt doen waar je nog helemaal geen 
ervaring mee hebt, biedt PBF taakspecifieke 
workshops aan.

Na de taakverdeling ga je praten, heel veel 
praten, om er samen uit te komen wat je wilt 
gaan maken. Een documentaire, een drama of 
nog iets anders? “Alles mag, behalve porno”, 
zegt Mathijs grinnikend. Aan het einde van 
deze brainstormsessies moet je onder ande-
re in staat zijn om de titel, het genre en het 
thema te formuleren. Het is ook belangrijk dat 
je uitlegt welke personages er in je film voor 
zullen komen, beschrijft wat de loglijn is en 
een synopsis opstelt. Als je nu denkt: “Pfft, al 
dat geschrijf, ik wil gewoon aan de slag!”, dan 
heb je vette pech, want er moet nog veel meer 
op papier worden gezet. Het resultaat van de 
brainstormsessie is ook niet ongevoelig voor 
verandering. Een van de belangrijkste elemen-
ten van de begeleiding van PBF is namelijk we-
kelijkse feedback. Dit gebeurt onder andere op 
basis van theorieboeken. Dan weet je in ieder 
geval zeker dat ze niets uit hun duim zuigen.

Door Max Gruson en Marijke Prevoo
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Wanneer het idee duidelijk is, moet het scena-
rio geschreven worden. Dit is heel anders 
dan het schrijven van een roman of zelfs een 
theaterscript. In je tekst moet je er rekening 
mee houden dat gevoelens en gedachten niet 
zomaar zichtbaar zijn. “Je kunt niet opschrij-
ven: hij denkt dit, hij voelt dat”, geeft Mathijs 
aan. Terwijl het script geschreven wordt, kun-
nen er al allerlei productionele dingen geregeld 
worden, bijvoorbeeld de acteurs en de locatie. 
Maar ook de catering is volgens Mathijs heel 
belangrijk. Op een lege maag kun je niet wer-
ken. 

Vervolgens moeten er een shotlist en een sto-
ryboard komen. Hierin verwerk je het scenario 
naar (de beschrijving van) beelden. Zoals je 
merkt, moet er heel veel geschreven worden 
voordat je überhaupt kunt beginnen met filmen. 
Dit is handig voor  de onderlinge communicatie 
en voor het soepel verlopen van de draaidagen.

Die draaidagen brengen ons op het volgende 
onderdeel: het daadwerkelijke filmen. Hoera, 
eindelijk! Nu moet al die voorbereiding samen-
komen. Er is weinig ruimte voor rommelen. 
Voor tien minuten film ben je namelijk onge-
veer drie dagen bezig. De producent heeft als 
voorbereiding een draaiboek gemaakt en loopt 
de rest van de dag zich uit te sloven om ervoor 
te zorgen dat iedereen zich aan de planning 
houdt. De regisseur heeft de artistieke leiding 
en is vooral bezig met het aansturen van de 

acteurs. Als het goed is, heeft hij of zij van 
tevoren al met de camera- en geluidmensen 
gesproken over de shots die vandaag gemaakt 
moeten worden. De rest van de aanwezigen 
kan altijd wel ergens assisteren.
Na deze intensieve opnamedagen gaat al het 
materiaal de montage in. Hier kan er nog van 
alles veranderen, want soms zijn shots toch 
niet helemaal zoals je had gedacht. Daarom is 
het belangrijk dat je op de opnamedagen meer-
dere takes en shots maakt. Het monteren duurt 
langer dan je zou denken. Aan een uurtje of 
zelfs een dag heb je waarschijnlijk niet genoeg.

Wanneer de montage af is en iedereen tevre-
den is met het eindproduct, wil je natuurlijk je 
film aan de rest van de wereld laten zien. Bij 
PBF gebeurt dit in de vorm van een filmverto-
ning voor genodigden in het Parnassos Cul-
tuurcentrum. Dit is het moment om je trots te 
tonen. Bij deze gelegenheid kun je napraten, 
word je ondervraagd over je film en wordt er 
door het publiek gestemd welke film het beste 
was. Later kunnen alle films online op Vimeo 
teruggekeken worden of zelfs gewoon op tv bij 
RTV Utrecht. Hierna valt het doek echt, is de 
popcorn op en kun je alleen nog wachten op 
het volgende blok.
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Dus je vindt films en/of televisie leuk? Houd je 
misschien ook van lekker eten, gezelligheid 

en goede muziek? Dat is ook fijn, natuurlijk, maar 
even serieus: hoe leuk vind je films en televisie? 
Wil je er minstens de komende twee jaar uitge-
breide analyses over lezen en er zelf uitgebreide 
analyses over schrijven? Vond jij het, net als ik, 
zo jammer dat er tijdens Kunst in Context zo 
weinig aandacht werd besteed aan deze visuele 
kunstvormen? Dan is Film- en televisieweten-
schap waarschijnlijk de hoofdrichting voor jou.

Film- en televisiewetenschap is een hoofdricht-
ing voor mensen die films en televisie leuk en 
interessant vinden en bereid zijn om zich er flink 
in te verdiepen. De hoofdrichting bestaat uit drie 
verschillende kernpakketten: Film en Mediacul-
tuur, Televisie en Mediacultuur en Comparative 
Media Studies. De eerste twee pakketten richten 
zich specifiek op hun eigen media, het derde 
pakket gaat over de verschillen en overeenkom-
sten tussen media. Elk pakket bestaat uit vier 
verplichte vakken (30 ECTS). Daarnaast moet je 
buiten het gekozen kernpakket ook twee vakken 
uit de andere pakketten volgen (15 ECTS). Voor 
deze hoofdrichting moet je twee voorbereidende 
vakken hebben gevolgd: Inleiding film en Inleid-
ing televisie. Daarnaast kun je in je eerste jaar 
ook al het vak Cultuur en maatschappij volgen 
dat voor de hoofdrichting verplicht is. Ook wordt 
aangeraden om het vak De Macht van smaak en 
geld te hebben gevolgd. 

Bij Film en Mediacultuur zal je je richten op het 
analyseren van films, de ontwikkeling van het 
medium en de rol van films binnen een grotere 
culturele en maatschappelijke context. Je komt 
hierbij in aanraking met films van over de hele 
wereld, uit alle tijden en van diverse genres. 
Daarnaast zal je films gaan analyseren aan de 
hand van verschillende theorieën. 

Televisie en Mediacultuur belicht ook de prak-
tische kant van zijn medium. Zo bespreek je bij 
Televisieproductie het productieproces achter 
documentaires en journalistieke programma’s. 
Ook bespreek je bij Television in Transition de 
huidige overgangsfase waarin televisie zich 
bevindt: van traditioneel medium naar online 
medium. 

Comparative Media Studies is de breedste van 
de drie pakketten en richt zich op meer dan 
alleen film en televisie. Ook zullen bijvoorbeeld 
games en theater worden besproken. Binnen dit 
kernpakket speelt de invloed die media onderling 
op elkaar en op de maatschappij uitoefenen een 
grote rol. Dit kernpakket is overigens volledig 
Engelstalig, dus houd daar rekening mee. 

Lijkt het je wat om films shot voor shot te analy-
seren om onderliggende betekenissen te ontdek-
ken, of om sitcoms te bespreken aan de hand 
van het heersende Amerikaanse gezinsideaal? 
Ben je benieuwd naar de culturele gevolgen van 
de manier waarop games zich ontwikkelen? Dan 
zal je binnen deze hoofdrichting ongetwijfeld de 
vakken vinden die bij jouw interesses passen.  

Hoofdrichtingwijzer
Door Thomas van ‘t Groenewout
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Mijn lang gekoesterde wens gaat eindeli-
jk in vervulling: een Alalos over Film- en 

televisiewetenschap! Binnen deze veelzijdige 
hoofdrichting kun je drie kernpakketten kiezen. 
Meer hierover lees je in de hoofdrichtingwijzer 
hiernaast. Interessant aan deze hoofdrichting 
is dat je niet alleen de geschiedenis, theorie en 
maatschappelijke context van film en televisie 
leert kennen. Je leert ook hoe je de vorm en 
inhoud van een film of televisieprogramma kunt 
analyseren. 

Voor het eindwerkstuk van Film- en tele-
visiewetenschap wordt een aantal onderzoeks-
thema’s aangeboden die in het verlengde liggen 
van een niveau 3-cursus binnen dit vakgebied. 
Het gaat om overkoepelende thema’s en elke 
werkgroep heeft een eigen thema. Bij de inschri-
jving, die overigens gewoon via Osiris verloopt, 
schrijf je je in voor de themagroep die het beste 
aansluit op de kennis die jij opgedaan hebt 
tijdens je studie. 

Het is niet zonder reden dat ik in mijn onderwijs-
column begin over het eindwerkstuk. De afge-
lopen periode heb ik veel geluiden opgevangen 
van studenten die niet zo goed wisten waar en 
vooral hoe zij zich moesten inschrijven voor het 
eindwerkstuk. Ik kan jullie geruststellen. Het 
onderwerp is uitgebreid besproken door de TC-
Studentenraad en de OC (Opleidingscommissie) 
en binnenkort zullen jullie hierover geïnformeerd 
worden. 

Dan kom ik nog even terug op die lang ge-
koesterde wens die ik eerde noemde. Mensen 
die mij een beetje kennen, voelen het vast al 
aankomen. Een Alalos over film en televisie en 
een onderwijscolumn door Melanie: de link met 
Disney is snel gelegd. Binnen mijn TCS-loop-
baan als Amerikanist heb ik al veel papers en 
onderzoek gedaan over Disney en geobsedeerd 
als ik ben, zal ik mijn drie meest Film- en tele-
visiewetenschap gerelateerde Disneyfeiten met 
jullie delen.  
 
Wist je dat... 
-  de uitvinder van de eerst werkende televisie, 
John Logie Baird, in 1939 experimenteerde met 
Mickey Mouse-cartoons? Dit betekent dat Mick-
ey Mouse eigenlijk gezien kan worden als het 
eerste wat ooit verschenen is op televisie (hoe 
cool is dat?!).
- Walt Disney een enorme perfectionist was? 
Hoewel hij zelf weinig animeerde, controleerde 
hij alle tekeningen in de zogenaamde sweatbox 
sessions (vernoemd naar de lucht in het hok 
als alle animators zenuwachtig het oordeel van 
meneer Disney afwachtten). 
-  voordat Sneeuwwitje en de zeven dwergen, 
de eerste full-length feature animatiefilm, 
uitgebracht werd er 750 artiesten aan twee 
miljoen tekeningen voor de film werkten? De 
uiteindelijke film bestaat uit meer dan 750.000 
clips. Als je deze achter elkaar zou leggen, zou 
dit een tien kilometer lange slinger worden.

Onderwijscolumn
Door onderwijscommissaris Melanie Strating
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De cursus Film, publiek en consumptie-
maatschappij is dit jaar nieuw en is meteen 

een verplichte cursus voor alle studenten die 
het kernpakket Film en Mediacultuur hebben 
gekozen. Dit kernpakket kun je kiezen binnen de 
hoofdrichting Film- en televisiewetenschap. De 
cursus is echter ook een goed keuzevak voor 
alle overige filmgeïnteresseerden.

Kort gezegd gaat de cursus over filmfantijd-
schriften uit de jaren ‘20 en ‘50. In de hoorcolleges 
ga je in op de ontwikkeling van de consumptie-
maatschappij en kijk je ook gedeeltelijk naar de 
Amerikaanse economische geschiedenis – dat 
laatste wordt gelukkig in Jip-en-Janneketaal uit-
gelegd, aangezien de gemiddelde Taal- en cul-
tuurstudies student zeer waarschijnlijk geen erg 
economische achtergrond en interesse heeft. 

“Het is een vrij drukke cursus, maar hij is wel heel 
erg leuk”, vindt Rozemarijn Stegeman. Er komt 
veel leeswerk bij kijken, je moet een onderzoek 
opzetten en bovendien is het de bedoeling dat je 
als student zelf ook een miniwerkcollege geeft. 

Rozemarijn vindt het vak vooral heel leuk omdat de 
lesmethode anders is dan anders. De studenten 
verzorgen bij deze cursus namelijk grotendeels de 
werkcolleges. Hierdoor is elk werkcollege weer 
heel anders, wat deze cursus nog leuker maakt. 
Ook is het de bedoeling dat je een blog schrijft 
over een onderwerp dat te maken heeft met de 
cursus.  Deze blog hoeft niet academisch ges-
chreven te worden, maar is voor een bre(e)d(er) 
publiek bedoeld.  

De werkcolleges van de cursus Film, publiek en 
consumptiemaatschappij bestaan dus voor het 
grootste deel uit minicolleges van 45 minuten 
die door groepjes van twee tot drie student-
en worden gegeven. Deze colleges worden 
voorbereid door een filmfantijdschrift te anal-
yseren op een bepaald onderwerp waar je ook 
een blog over geschreven hebt. Bij het geven 
van dit werkcollege is het niet de bedoeling dat 
je slechts wat vertelt, maar je moet ook zelf 
opdrachten bedenken die je medestudenten 
zullen uitvoeren, relevante film(pje)s laten zien 
en discussies uitlokken.  

Deze cursus wordt gegeven door Judith Thisse, 
een docente die vooral betrokken is bij de opleid-
ing Theater-, film- en televisiewetenschappen. Ze 
weet heel veel van het onderwerp af en vindt het 
ook heel leuk om erover te vertellen wat ernaar 
luisteren voor de student een stuk aantrekkelijker 
maakt.

Film, publiek en consumptiemaatschappij is een 
nieuw vak dit jaar en er wordt dan ook regel-
matig feedback van de studenten gevraagd. Als 
je overweegt om dit vak volgend jaar te volgen, 
is er dus wel een kans dat het wat veranderd, 
maar zeer waarschijnlijk verbeterd is. 

De cursus valt binnen niveau drie, maar heeft 
geen specifieke ingangseisen. Wel is het erg 
aan te raden om Inleiding film of een ander 
soortgelijk vak te volgen voor je deze cursus 
gaat doen. Er wordt namelijk redelijk wat uit 
deze cursus herhaald en er wordt ook dieper 
ingegaan op stof die in deze cursus al is be-
handeld. 

Film, publiek en 
consumptiemaatschappij
Door Annemijn Pikaar
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We gaan allemaal wel eens naar de bioscoop of 
zien een film terwijl we thuis op de bank han-

gen. Ieder van ons heeft daarmee gedurende zijn 
leven wel enige kennis opgedaan over films. Daar-
bij hebben we er allemaal ook om de haverklap een 
mening over. In de cursus Hollywood Cinema and 
Beyond bekijk je veel verschillende films en film-
stijlen. Te beginnen met zwart-witfilms en film noir 
wordt de chronologische ontwikkeling van deze 
stijlen besproken. Behalve dat je kennis opdoet 
over de kenmerken van zowel de klassieke als de 
hedendaagse Hollywoodfilm zal je de films ook zelf 
aan een analyse onderwerpen. Het programma is 
daarmee erg interessant en afwisselend. 

De cursus maakt onderdeel uit van het kernpakket 
Film en Mediacultuur. Na dit niveau-3-vak in blok 1 
volgen nog Film, publiek en consumptiemaatschap-
pij, Nederlandse filmcultuur in internationale con-
text en Spaces and Screens. De cursus heeft geen 
specifieke ingangseisen, maar het kan geen kwaad 
om de cursus Inleiding film gevolgd te hebben. 
Hoe meer kennis je al hebt, hoe meer er immers 
zal beklijven. Thomas van ‘t Groenewout (tweede-
jaars, hoofdrichting Film- en televisiewetenschap) 
heeft Hollywood Cinema and Beyond in het eerste 
blok van dit collegejaar gevolgd en is er erg over te 
spreken. Het wordt door Clara Pafort-Overduin ge-
geven (ze geeft tevens Inleiding film: blok 3, niveau 
2), “een sympathieke vrouw die haar best doet om 
studenten te helpen”. 

Wanneer je zelf een film gaat analyseren, doe je 
dat bijvoorbeeld op criteria als cameragebruik en 
shotlengte. Je leert jezelf zo snel nieuwe manie-
ren om naar films te kijken aan. Een gedeelte van 
de films wordt tijdens klassikale filmvertoningen 
bekeken, maar het is de bedoeling dat je daarnaast 
ook thuis aan het kijken slaat. Dit betekent echter 
niet dat er bij Hollywood Cinema and Beyond alleen 
maar naar een vierkant scherm gestaard wordt: aan 
de hand van The Way Hollywood Tells It van film-
wetenschapper David Bordwell bouw je aan gede-
gen inzichten over theorieën en analyses binnen de 
filmwetenschap. 

Vakkenvuller
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Minority-report: Literatuur in conflict

Woorden kunnen vuurspuwen of mensen in 
brand zetten. Zelfs als ze heel onschuldig 

lijken, kan men er nog iets kwaads in zien. Het 
is maar net hoe bepaalde instanties zoals de 
kerk of de staat betekenis geeft aan teksten, 
dus het was vaak billenknijpen voor dissidente 
auteurs. Ben jij geïnteresseerd in de spannin-
gen in de literatuur? Vlieg dan snel naar de 
minor Literatuur in conflict, tevens een kern-
pakket dat je kunt kiezen bij de hoofdrichting 
Moderne letterkunde.

De minor bestaat uit vier vakken verdeeld over 
vier blokken. Verboden boeken is de eerste 
cursus die je volgt. Censuur staat hier centraal. 
Vrijheid van denken lijkt voor ons nu heel nor-
maal, maar dit is een zeer recente uitvinding. 
Je leert bij dit vak niet alleen de internationale 
context van censuur, maar ook het contrast te 
zien met de hedendaagse persvrijheid en dat 
het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat we 
nu onze eigen mening mogen verwoorden. 

In blok 2 leer je in de cursus Omstreden ver-
leden onder het genot van kersverse weten-
schappelijke literatuur en interessante romans 
wat ‘cultural memory’ inhoudt en hoe je dit 
toepast op omstreden literatuur. Hoe werkt 
het collectieve geheugen van een land en hoe 
wordt dit beïnvloed door literatuur? Hoe dra-
gen boeken bij aan het vergeten of herinneren 
van een omstreden verleden? Je gaat zien hoe 
belangrijk literatuur is voor een identiteit. Als 
je nog geen boekenworm was, word je het dan 
wel. Ook is het bij deze cursus zaak dat je elke 
week een literatuuronderzoekje doet, waarbij je 
vol enthousiasme dit onderzoek met je groep-

je presenteert. Enthousiasme is natuurlijk het 
sleutelwoord, want er is niks mooiers dan het 
nut van je onderzoek aantonen. 

De derde cursus, Mensenrechten en Bildung, 
leert je nog meer te verdiepen in de literatuur-
theorie. Dit in het licht van mensenrechten en 
zelfontplooiing, ontwikkelingen die hebben 
bijgedragen aan de westerse samenleving 
zoals die nu is. Het is dus zeer van belang om 
hier meer over te weten. Blok 4 sluit je dan 
prachtig af met een verdiepende cursus waarbij 
je alle theorie die je hebt geleerd samen laat 
komen. Literature en dissent is namelijk een 
cursus waarbij je gaat kijken naar literatuur in 
combinatie met de sociale en politieke realiteit. 
Let wel op dat de helft van de cursussen in 
het Engels worden gegeven, maar laat het je 
vooral niet afschrikken. Na verloop van tijd raak 
je steeds meer gewend aan het jargon van dit 
vakgebied en lees je veel verdiepende Engels-
talige bronnen. 

Met alleen interesse in boeken kan je misschien 
bedrogen uitkomen. Voor dit verdiepingspak-
ket is het handig als je nieuwsgierig bent naar 
de samenleving en alle spanningen die daarbij 
horen. Achter boeken zitten namelijk verhalen 
en achter die verhalen zitten machten en span-
ningen. Als TCS’er heb je als het goed is al een 
brede interesse, dus dat komt goed uit. Boeken 
lezen zal nooit meer hetzelfde zijn en daar-
naast kan je oneindig heerlijk studentikoos over 
literatuur gaan praten. Een droom die uitkomt, 
toch?

Door Anneroos Schoeman
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De laatste woorden van Lingo en 
daarmee een televisiegenre

“Woorden schieten tekort”, aldus Lucil-
le Werner aan het begin van de aller-, 

allerlaatste reguliere aflevering van woord-
spelletjesprogramma Lingo afgelopen najaar. 
Het 25 jaar oude programma sprak de jongere 
doelgroep niet meer aan, had last van een ver-
huizing naar een andere zender en de daarbij 
horende nieuwe concurrentie van Matthijs van 
Nieuwkerk op de oude thuisbasis. Met het 
verdwijnen van de lettertjes en de balletjes is 
niet alleen Lingo van televisie verdwenen, maar 
is ook het einde aan een tijdperk van televisie-
spelletjes gekomen.

Lingo staat niet alleen in de lijst met spelshows 
die moesten stoppen vanwege teruglopende 
kijkcijfers. In die lijst wordt het programma 
vergezeld door spelletjes als Chazia Mourali’s 
De Zwakste Schakel, Tien voor Taal met Anita 
Witzier, en Waku Waku. 

Eerlijk is eerlijk: er zijn nog een hoop tv-shows 
met spelelementen waarin kandidaten de strijd 
met elkaar gaan om een kwartiertje faam en de 
hoop op een mooie prijs. Shows waarin de Ca-
roline Tensens en Linda de Mols van Nederland 
in een enorme studio, meestal gevuld met veel 
publiek, de deelnemers grote geldbedragen in 
het vooruitzicht stellen. De shows zijn flink ge-
sponsord en zitten vol met sensatie en suspen-
se. Aan een deel van de shows kan sowieso 
niet Jan en alleman meedoen: steeds vaker zijn 
er alleen BN’ers die meedoen.

Daartegenover staan spelletjes van weleer als 
– wie kent ze nog – Lucky Letters, Get the Pic-
ture en That’s The Question in een schril con-
trast. Het waren klein opgezette, vaak dage-
lijkse spelletjesprogramma’s met niet meer dan 
twee kandidaten en een presentator. Hoewel de 

inhoud van de spellen per programma duidelijk 
verschilde, was de structuur altijd wel hetzelf-
de: twee of drie rondes met beide kandidaten, 
waarna er een afviel en de ander de finale zou 
spelen. Bij een gewonnen finale mocht de kan-
didaat de volgende dag weer terugkomen en 
verder spelen, anders kwamen er twee nieuwe.

Wel zijn de wat intellectuelere quizzen als Twee 
voor twaalf en Met het mes op tafel nog altijd 
te zien. Het zijn programma’s met een iets 
ander karakter: trager, minder gericht op raden 
of een ander kanselement en met vragen naar 
veel diepgaandere kennis dan de vaak trivi-
ale feitjes die in Eén tegen honderd aan bod 
komen.
 
Met de komst van smartphones is het wellicht 
voor Lingo ook wel de mooiste tijd geweest. De 
nieuwe generatie televisiekijkers gaat niet stipt 
om half acht voor hun platte scherm zitten om 
eens lekker met de teams op televisie mee te 
denken over woorden. De huidige televisiekij-
ker kijkt programma’s wanneer hij of zij dat wil, 
maar nog belangrijker: is zelf onderdeel van 
het spelletje. Met Wordfeud en Ruzzle speel 
je altijd en overal zelf je woordspelletjes mee 
en hoef je niet tot morgen te wachten voor het 
volgende spelletje.

RTL probeert nu dat gat op te vullen met Letrz. 
De commerciële zender lanceerde afgelopen 
herfst, toeval of niet, de gelijknamige app 
waarin gebruikers een Wordfeud-achtig 
spelletje tegen anderen spelen. Niet veel 
later kwam daar het bijhorende televi-
sieprogramma bij. Gebruikers van de 
app kunnen nu niet alleen tegen an-
dere app-gebruikers spelen, maar 
ook ‘live’ tegen studiogasten op 
het moment dat het program-
ma bezig is. Dat RTL hier nog 
geen kip met gouden ei heeft 
gevonden blijkt wel. Het 
programma wordt op drie 
dagelijkse tijdstippen ver 
buiten primetime uitge-

Door Harm van der Linden



zonden en haalt daar met gemiddeld 60.000 
kijkers nog altijd meer dan zes keer minder kij-
kers wat Lingo op het dieptepunt wist te halen. 
Lingo probeerde het nog even om het program-
ma, dat toch ook een soort cultstatus had, te 
redden: de studio werd opgefrist, Lucille ging 
af en toe lopen en het ‘GROOEEENN!’-roepen-
de publiek kwam net als de grotere shows niet 
achter de camera, maar achter de kandidaten 
te zitten en kreeg daarmee een gezicht. Het 

moest een dynamischer gezicht worden en een 
jonger publiek gaan trekken. Het waren niet de 
laatste stuiptrekkingen van een 25-jarig pro-
gramma, maar het was de laatste adem van 
een heel soort televisie. Of dat erg is? Er is een 
reden dat steeds minder kijkers hun weg wisten 
te vinden. De speelballen liggen nu ergens an-
ders, maar Lingo had het laatste woord. 

Elk jaar als in de commissies de functies 
verdeeld worden, is het weer hetzelfde 

liedje: zodra de functie van penningmeester 
aan bod komt, blijft het akelig stil. Zo’n verras-
sing is het natuurlijk niet: we zijn per slot van 
rekening allemaal alfastudenten en de woorden 
‘begroting’, ‘eindafrekening’ en ‘boekhouding’ 
spreken nou niet echt tot de verbeelding. De 
meeste commissieleden achten zichzelf niet 
geschikt om de financiën van een commissie 
beheren: “Ik kan niet eens met mijn eigen geld 
omgaan!”

Ik merkte ook op onze constitutiereceptie dat 
er een bepaald beeld bestaat van een penning-
meester, een beeld waar ik zelf absoluut niet 
aan voldoe. Terwijl we gefeliciteerd werden met 
onze wissel heb ik meerdere malen de volgen-
de opmerking gehoord: “Ben jij penningmees-
ter? Wat gek, dat doen toch meestal mannen?” 
En ja, wat antwoord je daar dan op? Bij Alias 
ben ik namelijk al de vierde vrouwelijke pen-
ningmeester op rij en volgens mij doen we het 
prima. 

Ik ben dus geen man, doe geen bètastudie 
en zoals bij de vele yahtzeepotjes van dit jaar 
pijnlijk duidelijk is geworden: ik kan totaal niet 
hoofdrekenen. Toch geniet ik van mijn functie 
als penningmeester, omdat het zoveel meer is 
dan met cijfertjes werken. Juist de uitdaging 
van de functie sprak me aan. Ik ben onder-
tussen dikke vrienden met de mensen bij de 
ING-klantenservice en ik denk dat ze me be-
ginnen te herkennen op het kantoor achter de 
Bijenkorf. En hoewel ik niet heel gelukkig word 
van het eeuwige tellen van kluisjes voel ik me 
best wel tof als ik dan weer met geldbriefjes bij 
de ING aankom om een storting te doen.
 
Ik ben blij dat er elk jaar weer een aantal dap-
pere studenten de functie van penningmeester 
op zich durft te nemen. Juist omdat je buiten 
je ‘comfortzone’ treedt, is deze functie eigen-
lijk de leukste van allemaal. Maar dat hoef je 
de penningmeesters van dit jaar niet meer te 
vertellen: die zijn daar al lang achter. 
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Als trouwe campinggangers die we zijn, 
hebben Henk en ik een heerlijke vakantie 

geboekt via Alias op camping ‘t K-sjot (***). 
Wegens de centrale ligging en de goede beoor-
delingen besloten we het een kansje te geven. 
Het was een waar feestje.

De parkeergelegenheden waren niet fantas-
tisch. Hoewel Henk een zeer bekwame bestuur-
der is, was het wat lastig om een geschikte 
plek voor onze camper te vinden. Dat mag de 
pret echter niet drukken. Bij de receptie, die 
zich op een spannend pad langs het water be-
vindt, zijn we vriendelijk ontvangen. We hadden 
geluk, want de dag dat we aankwamen ver-
keerde heel camping ’t K-sjot in een feeststem-
ming. Een heuse disco ontpopte er die nacht 
op de camping. 

Terwijl sommige gasten hun badmintonrackets 
nog niet neer wilden leggen, dreunde door 
de speakers mijn favoriet van Snollebollekes. 
Stampend op slippers en gehuld in badjas 
met tijgerprint zong iedereen mee. Een cam-
pingfeestje is natuurlijk niet compleet zonder 
polonaise, dus greep iedereen vrolijk de schou-
der van het dichstbijzijnde slachtoffer vast. Zo 
spontaan als polonaises kunnen onstaan, ein-

digen ze ook weer en Henk inmiddels verloren 
stond ik in de kantine. Deze kantine heeft fan-
tastische faciliteiten en een geweldige service. 
Voor de hongerigen onder de feestgangers 
werd er een typische camping klassieker geser-
veerd. De ietwat slappe tosti’s waren goed weg 
te spoelen met een heerlijk emmertje. En dan 
heb ik het niet over een speelgoedemmertje in 
de zandbak, nee, er waren heerlijke emmertjes 
voor volwassenen te krijgen in de kantine. 

Niet alleen zorgden de emmertjes voor een 
gezellige sfeer op de disco, maar kwam er ook 
een hogere druk op de sanitaire faciliteiten van 
de camping te staan. Gelukkig waren er ge-
noeg toiletjuffrouwen aanwezig voor het nodige 
poets- en bijvulwerk. Tot diep in de nacht is er 
gefeest op de camping die niet slaapt, maar 
uiteindelijk was het einde toch daar. Lang-
zaamaan droop iedereen af op zoek naar tent, 
camper of caravan. 

Al met al zijn Henk en ik zeer tevreden over 
deze camping. De prijs-kwaliteitverhouding is 
erg gunstig. We hebben het ontzettend naar 
onze zin gehad en zullen zeker nog een keer 
terugkomen. We kijken er nu al naar uit.

Partyinspectie

Camping classics
Door Myrthe Groenendaal
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De Alalos Museumbende bezoekt...
Het EYE in Amsterdam
Door Leisan Luu en Annemijn Pikaar

Na geplaagd te zijn door onduidelijke bericht-
geving en ziekte, is de derde keer scheeps-

recht voor een bezoekje aan het EYE Filmmuse-
um in Amsterdam. De tocht vanaf Amsterdam 
Centraal is niet lang, alleen een (gratis!) ritje 
met de pont is benodigd. Het EYE bevindt zich 
namelijk recht achter station Amsterdam Cen-
traal. 

HET EYE
Het EYE is een Nederlands museum voor film 
aan het IJ in Amsterdam. In 2010 is het EYE 
ontstaan door een fusie van het Filmmuseum, 
Holland Film, Filmbank en het Nederlands Insti-
tuut voor de Filmeducatie. Het museum heeft 
meer dan veertigduizend films uit alle genres 
in haar bezit. Daarnaast richt het EYE zich niet 
alleen op historisch materiaal, maar volgt ook de 
actualiteit. Een expositieruimte, een educatieve 
verdieping: de Panoramakelder, een shop, een 
bar-restaurant en vier cinemazalen bevinden zich 
in het EYE. In de expositieruimte is elke periode 
(meestal een seizoen lang) een bepaalde exposi-
tie te zien. Een set van recente films draaien ook 
elke dag in de cinemazalen en deze verschillen 
elk in genre. 

EXPOSIT IE
In de winterperiode is er een expositie van Jean 
Desmet in het Eye te zien. Op dit moment is dat 
de expositie Jean Desmets droomfabriek: De 
avontuurlijke jaren van de film (1907-1916). Deze 
tentoonstelling laat aan de hand van de activite-
iten van filmvertoner en distributeur Jean Desmet 
het ontstaan van de bioscoop- en filmcultuur 
in Nederland zien. Desmet verzamelde en ver-
toonde in zijn filmtheaters om precies te zijn 933 
films. Deze zijn bijna allemaal bewaard gebleven 
en deze enorme collectie bevindt zich nu in het 
EYE te Amsterdam.

Binnen de tentoonstelling zijn er veel grote af-
fiches, oude documenten en publiciteitsmateriaal 
te bekijken. De nadruk ligt echter op een groot 
aantal films dat op de vele schermen in de ruimte 
vertoond wordt. In de films is te zien hoe de wijze 
van vertellen, het in beeld brengen van een bep-
aalde situatie, de toepassing van kleur, de wijze 
van ensceneren en het gebruik van trucages kan 
verschillen. Er zijn rond de vijftig verschillende films 
te zien in de expositie: de expositie geeft dus een 
goed en interessant beeld van welke films er in die 
tijd vertoond werden.

foto Henk Meijer
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PANORAMAKELDER
Als laatst was de Panoramakelder aan de beurt. 
De kelder heeft een tentoonstelling van alle filmme-
dia door de jaren heen, van het diafragma tot 
aan de smartphone. Daarnaast zijn er ook allerlei 
interactieve activiteiten zoals de pods, een green 
screen en de photobooth. In het midden staat de 
360º Panorama-expositie die film- en televisiefrag-
menten afspeelt in verschillende categorieën. 
Vooral met het green screen, waar je dé kans kunt 
grijpen om te zien hoe je er zelf in een film uit zou 
zien, hebben we ons erg vermaakt. Bij de Panora-
makelder is het interessant om te zien hoe alles in 
de praktijk werkt, en ook voor jongere bezoekers – 
of bezoekers die zich graag jong voelen, uiteraard 
– is de kelder van het EYE een goede plek om zich 
te vermaken.

GEBOUW
Het gebouw van het EYE is in een minimalistische 
stijl gebouwd. Alles heeft een strakke vorm en het 
is duidelijk waar je heen zou moeten gaan. Verder 
heeft het gebouw veel ramen die een geweldig 
uitzicht bieden over het kanaal van Amsterdam. 
Vooral vanaf het cafetaria, dat in het middelpunt 

van een arena-achtige constructie staat, is het 
uitzicht schitterend. Hoewel woorden als mod-
ern en minimalistisch niet meteen doen denken 
aan een gezellige sfeer, is deze sfeer er toch te 
vinden. Dit is mede te danken aan alle lichtjes en 
versiering en het fantastische uitzicht. 
 
TOT SLOT
De grote hoeveelheid materiaal die aanwezig is 
in het EYE is zeker indrukwekkend en de expos-
itie is heel interessant. In de Panoramakelder 
bevinden zich interactieve installaties: hierdoor 
heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf, met 
behulp van een green screen, te figureren in een 
filmscène.
Bovendien is het ook erg fijn dat je zelf vrij kan 
rondlopen in het museum dat beschikt over 
grote ramen en hoge plafonds. Het EYE is een 
prachtig gebouw met een schitterend uitzicht 
over het IJ van Amsterdam en de expositie is 
ook zeker interessant voor een (in film geïnter-
esseerd) publiek. Zeker een bezoekje waard!

Jean Desmets droomfabriek is nog te zien tot en 
met 12 april 2015.

foto Henk Meijer
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De hoorn en de fagot waren ontstemd over elkaar. 
Beide beweerden ze de laagste toon te kunnen 

behalen. Dit tot ergernis van de andere blaasin-
strumenten, want het meningsverschil leidde vaak 
tot lawaaierige ruzies. Uiteindelijk besloot een alom 
gerespecteerde hobo dat de fagot de laagste toon 
kon blazen. De hoorn moest toen een toontje lager 
zingen.

Het orgel was een stuk ouder dan de andere instru-
menten. Met zijn wijsheid en levenservaring bood hij 
dan ook vaak een luisterend oor. Zo kwam er op een 
zekere dag een cello langs die vond dat hij nogal 
eens uit de toon viel (vier octaven is ook niet niks). 
Van de contrabas heeft het orgel later gehoord dat 
diezelfde cello zich heeft laten ombouwen tot een 
viool.

Toen de trompet de gitaar voor het eerst ontmo-
ette, was hij niet zo gecharmeerd van haar slanke 
taille maar brede achterwerk. Maar na een paar 
afspraakjes kwam hij erachter dat ze wel meer noten 
op haar zang had. De dwarsfluit had echter ook een 
oogje op de gitaar, maar de gitaar vond dat hij teveel 
klepte. Uiteindelijk is ze ervandoor gegaan met de 
stemvork, wat totaal onverwacht kwam voor de 
andere gegadigden.

Het slagwerk speelde binnen het orkest vaak de 
eerste viool. Dit misnoegde de andere instrumenten, 
die het niet zo hadden op dat bombastische. Op 
een gegeven moment heeft de eerste viool zelf haar 
irritatie uitgesproken over dat zij niet degene was die 
de boventoon voerde, en is het slagwerk met stille 
trom vertrokken.

Anekdotes uit de Orkestbak
Door Romy Halfweeg
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Zo succesvol als peperdure Hollywood-
producties soms zijn, kunnen slechte 

B-films ook zijn. De verrassend interessante 
documentaire Best Worst Movie gaat over het 
team en het verhaal achter de film Troll 2, die 
tegenwoordig een cultstatus heeft gekregen. 
Fans komen op regelmatige basis massaal 
bij elkaar om het meesterwerk, waar overi-
gens geen trol in voorkomt, te bekijken en de 
spetterende hoofdrolspelers te vereren. Het 
bestaat echt: films die zo ontzettend slecht 
zijn, dat ze goed worden.

Wat maakt een B-film nu een echte B-film? 
Om hier achter te komen raadpleegde ik de 
IMDB bottom 100-lijst. Hieruit is op te mak-
en dat Paris Hilton als hoofdrolspeelster een 
goede keuze is wanneer je een dramatisch 
slechte film wilt maken. Ook lijken boosaar-
dige, eventueel buitenaardse wezens geen 
goed te doen voor de IMBD-beoordeling van 
je film. Pareltjes als Birdemic, Space Mutiny 
en Die Hard Dracula scoren niet hoger dan 
een zuinige 2,1. En slechte films zijn van alle 
tijden; in 1944 kwam I Accuse My Parents 
uit, wat niets anders is dan de titel doet ge-
loven en slechts een tiende hoger scoort dan 
voorgenoemde films. 

Om me echt in het thema te verdiepen keek ik 
Birdemic, die door verschillende ongetwijfeld 
betrouwbare websites wordt aangeduid als de 
slechte film ooit. Tijdens het kijken van deze 
105 minuten durende ‘horrorfilm’ wil je huilen, 
lachen, schreeuwen en bovenal je televisie uit 
het raam gooien. Deze rolprent over helden die 
strijden tegen een aanval van roofvogels zit 
net zo goed in elkaar als een bouwpakket van 
de Ikea: helemaal niet. Het is schokkend om 
te bedenken dat deze abominate wereldwijd in 
verschillende bioscopen is vertoond.

Dergelijke films brengen echter wel een prach-
tige boodschap met zich mee: iedereen kan een 
film maken. Of je nou goed, slecht, arm of rijk 
bent, er is altijd hoop dat mensen je vreselijke 
film zullen omdopen tot cult. Het maken van 
slechte films is een vorm van kunst, maar het 
kijken is een beproeving. 

De Horror 
                van Hollywood: 
                                         B-fi lms
Door Imke Slaats
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Buitenlandveslag: 
Wout in Lissaon

Door Romy Halfweeg

Andere Tijden is een televisieprogramma 
op NPO2. Het behandelt historische 

onderwerpen en levert zodoende wekelijks 
een korte documentaire af. Binnen de tele-
visiewereld heeft het een speciale positie 
omdat het uitgangspunt niet is dat een af-
levering vliegensvlug wordt gemaakt, maar 
er de tijd wordt genomen voor onderzoek 
en montage. Het is daarmee een gewilde 
plek om stage te lopen voor studenten die 
geïnteresseerd zijn in geschiedenis en jour-
nalistiek: en dat zijn er bij ons nogal wat.

Ieke Schout was vorig jaar de gelukkige: 
in blok 2 en 3 van haar derde jaar liep ze 
stage bij Andere Tijden. Voor ze aan Taal- 
en cultuurstudies begon heeft ze een jaar 
journalistiek gestudeerd en ze wist toen ze 
voor haar hoofdrichting Politieke Geschie-
denis en Internationale Betrekkingen koos 
(nu International Studies) dat er een punt 
moest zijn waarop haar journalistieke ach-
tergrond en haar voorliefde voor geschie-
denis samen zouden komen. Haar eerste 
boodschap is dan ook: als je een specifieke 
stage op het oog hebt, solliciteer dan ruim 
op tijd. Zelf solliciteerde ze voor de drie 
maanden direct na de zomer, maar werd 
ze aangenomen voor een periode later. Het 
bespaart een organisatie een hoop gedoe 
om wat stagiaires vooruit te plannen, maar 
dat betekent voor jou dat de vacature waar 
je op wacht wellicht nooit online verschijnt. 

De meeloopstage was erg praktisch van 
aard en dat is wennen als universitair stu-
dent. Ze had veel baat bij haar propedeuse 
journalistiek waar ze had geleerd over 
schrijven voor verschillende doelgroep-
en, maar toen ze op haar eerste dag de 
opdracht kreeg een nieuwsbericht voor de 
website te schrijven was dat toch nog even 
lastig. Het was in eerste instantie veel te 

stijf en moest voor het internet veel pak-
kender. Het gevoel na slechts academische 
cursussen niet klaar te zijn voor het echte 
werk werd wel gesust door een uitgebreide 
handleiding die klaarlag. Er zijn veel werk-
gevers voor wie je stagiaire #nummerzoveel 
bent en hoewel je je daardoor niet al te 
bijzonder voelt, kan het fijn zijn dat het 
duidelijk is wat er van je wordt verwacht. 
Wanneer je je toch al opgelaten voelt, hoef 
je dan in ieder geval niet lukraak vragen te 
stellen aan je nieuwe collega’s. 

Bij Andere Tijden werken ongeveer twintig 
mensen: researchers en regisseurs. Ze trek-
ken zo’n zes weken uit om een uitzending 
te maken: het grootste deel gaat op aan 
onderzoek en dan is er tijd voor de opna-
mes, waar over elke beslissing kan worden 
nagedacht en fragmenten best een paar 
keer opnieuw kunnen worden opgenomen 
vanuit een andere camerahoek. Iekes werk 
bestond uit redactionele werkzaamheden: 
redactievergaderingen notuleren, de mail-
box bijhouden, telefoneren, meewerken 
aan uitzendingen en de autocue van Hans 
Goedkoop besturen. Het hoogtepunt was 
haar eigen uitzending, waar ze van begin 
tot eind betrokken bij was. Bij een mee-
loopstage als deze krijg je alle aspecten 
van het maken van een programma mee: 
onderzoek, opnames, regie en adminis-
tratie. Het pittigst was nog wel het ritme: 
vijf dagen per week acht uur werken en op 
en neer naar Hilversum Mediapark reizen. 

Ieke ontdekte tijdens haar stage dat de 
langzame journalistiek niet haar ding is en 
loopt nu stage bij Blendle (https://blendle.
com/user/iekeschout). Je weet nu eenmaal 
niet wat je droombaan is voor je ‘m hebt 
gedaan.

Stageverslag Andere Tijden
Door Zita Veugen
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Wout Roelofs is inmiddels vierdejaars 
TCS’er en volgt de hoofdrichting Nieu-

we media en digitale cultuur. Afgelopen jaar 
heeft hij voor zijn bachelor zijn eindwerkstuk 
geschreven. Zijn periode in het buitenland 
is, op één verplicht vak na, het laatste wat 
hij nog doet voor zijn afstuderen. 

Wout vertrok naar Lissabon. De weloverwo-
gen keuze voor Lissabon is gemaakt op ba-
sis van talloze lijstjes van voorkeuren. Lissa-
bon was wegens academische, culturele en 
financiële redenen de meest favoriete optie. 
Wout werd gelukkig – zo kan hij nu wel stel-
len – ingeloot voor de Portugese hoofdstad. 
Lissabon is ontzettend gaaf. Wout heeft veel 
vrienden gemaakt en de kans gehad om de 
stad te laten zien aan Nederlandse vrienden die 

op bezoek kwamen. Verder is de temperatuur 
natuurlijk ook niet mis, 16 °C zon in december 
maakt Lissabon tot een geweldige stad voor een 
buitenlandstudie. Lissabon is een stad vol af-
wisseling met veel grootse en levendige pleinen, 
nauwe, gezellige steegjes en mooie stranden. 
Er zijn veel hippe terrasjes en lounges maar ook 
heel luxe clubs. Toen Wout net aankwam, had hij 
het gevoel dat hij in Zuid-Amerika was beland. 
Voornamelijk Alfama, de oudste en een van de 
meest karakteristieke wijk van de stad, geeft de 
stad haast een soort filmisch karakter.

Buitenlandveslag: 
Wout in Lissaon

Door Romy Halfweeg

De mensen in Lissabon zijn wel anders dan 
hier.De Portugezen zijn over het algemeen erg 
vriendelijk en behulpzaam. Tegelijkertijd zijn ze 
enigszins verlegen. Wout gaat voornamelijk met 
studenten om die ook ergens anders vandaan 
komen, dus hij heeft ze niet enorm goed ler-
en kennen. In Lissabon studeert Wout aan de 
privé-universiteit Católica. Hij volgt voornamelijk 
vakken op het gebied van film, wetenschapsfilo-
sofie en representatie. De manier van lesgeven is 
veel meer klassikaal dan in Nederland. Student-
en zijn niet slechts nummers, klasgenoten ken-
nen elkaar goed en ook de docenten zijn altijd in 
voor een praatje.

Volgens velen staat Católica bekend om haar in-
tensieve onderwijs. Het is waar dat de werkdruk 
hoog ligt en de manier van lesgeven interessant 
is, maar studeren voert niet echt de boventoon. 
De nieuwe omgeving is simpelweg te interessant 
om continu met een boek in je handen te zitten.

Natuurlijk doet Wout naast studeren ook een 
hoop andere leuke dingen. Zo heeft hij in zijn 
eerste week meerdere dagen met surfers ver-
schillende stranden bezocht in hun busje. Ook 
het uitgaansleven is ontzettend leuk en verslav-
end. Verder is hij naar een voetbalwedstrijd van 
Sporting Lissabon gegaan, wat ook erg gaaf 
was. Zijn tijd in Lissabon zit er bijna op, maar 
Wout raadt iedereen aan om ook naar het buiten-
land te gaan als daar de mogelijkheid toe is! 
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‘Die Berlijnse muur was zo gek nog niet.’ Het 
is een uitspraak waar we niet zo snel ach-

ter zouden staan. Wij denken binnen de kaders 
van de westerse wereld en velen schreeuwen 
vaak dat kapitalisme en democratie ons vooruit 
helpen. Natuurlijk ga ik er vanuit dat de ge-
middelde TCS-student inmiddels een kritische 
blik heeft gekregen en weet dat er aan onze 
systeempjes ook heel wat mis is. Maar wie óók 
nog eens denkt dat de Oost-Duitsers massaal 
dansten op straat toen de Berlijnse muur om-
viel, kan al helemaal inpakken.

Ostalgie, zo noemt men het verschijnsel van 
de nostalgie der Oost-Duitsers. Toen de muur 
viel in 1989, werden ze samengevoegd bij de 
West-Duitsers en deze zelfbenoemde super-
helden werden erg dominant. Zo konden de 
Oost-Duitsers al snel naar de McDonald’s 
terwijl de Oostblokmerkjes met de gezelli-
ge bruinige kleuren van ‘Mocca Fix Gold’ uit 
de schappen verdwenen. Veel Oost-Duitsers 
voelden zich ontheemd en onbegrepen. Daar 
stonden ze dan met hun idealen van een soci-
alistische samenleving zoals eenheid en broe-
derschap, hunkerend naar het verleden. Nu zeg 
ik dit misschien wat overdreven, maar dit is 
precies het beeld dat in de loop der tijd is ont-
staan. Bij ostalgie is er namelijk sprake van het 
idealiseren van het Oost-Duitse verleden. De 
negatieve aspecten zoals de controle en geslo-
tenheid van de DDR worden hierbij onderdrukt 
en vergeten door juist de mooie herinneringen 
te benadrukken. 

De media dragen hieraan bij. Vooral films 
kunnen zorgen voor een beeldvorming en 
twee films die hebben bijgedragen aan deze 
Oost-Duitse weemoed-traantjes zijn Goodbye, 
Lenin! en Sonnenallee. Goodbye, Lenin! gaat 
over de Oost-Duitse Alexander. Zijn moeder 
raakt in een coma voordat de Berlijnse muur 
valt. Ze ontwaakt als dit inmiddels is gebeurd 
en zo komt ze terecht in een wereld vol wes-
terse invloeden die zij helemaal niet kent of 
wil kennen. Om hartaanvallen van de schrik 
te voorkomen, probeert Alexander dat voor 

haar verborgen te houden. Zo maakt hij de 
kamer weer tiptop in orde volgens de oubollige 
DDR-kleuren en giet hij etenswaren in potjes 
van oude Oost-Duitse merken. De voormalig 
Oost-Duitse kijker kan door de herinnering aan 
die oude, gouden eetmerken met een glimlach 
kijken naar wat mooi was aan het land. 

Ook Sonnenallee bevat ostalgische kenmer-
ken. Sonnenallee is een komische film uit 1999 
over het familiaire leven en de pubercultuur 
in de DDR. We krijgen het leven te zien van 
de jongeren rondom de hoofdpersoon Mi-
cha in Oost-Berlijn rond de jaren ‘70. We zien 
een zorgende, intieme en gemeenschappelijk 
georiënteerde DDR. Dit is een beeld dat na de 
val van de muur lange tijd afwezig was, om-
dat vooral het Westen de DDR bestempelde 
als dictatuur. De idealen van het socialisme 
zoals de Oost-Duitsers dat graag wilden zien, 
komen terug in deze film. Micha wordt steeds 
achtervolgd door zijn familie omdat ze niet 
echt ergens heen kunnen door de eenvoudige 
leefomstandigheden en vastzitten in de sociale 
controle, maar toch maken ze goede tijden met 
elkaar mee. Enfin, idealiseren doet de film niet, 
maar het feit dat je wel een puber kon zijn in 
de DDR wordt goed weergegeven. Dit draagt 
ook direct bij aan het individuele geheugen: 
iedereen is puber geweest en kan zich dus 
goed identificeren met de knullige Micha en zijn 
vrienden. Laat de film ook enige kritiek op de 
DDR zien? Jazeker, Sonnenallee heeft tragiko-
mische randjes en laat ook zien hoe jongeren 
hun idealen moesten opgeven om maar in de 
lijn te blijven van de DDR. En dat is iets wat 
men nog zeker niet verdrongen heeft.

Wie bij nostalgie moet denken aan zijn/haar 
ontevreden opa die over de gulden praat en 
over Pietje Bel-achtige taferelen waarbij kat-
tenkwaad ineens iets liefs wordt, is op het 
juiste adres. Ostalgie, idealisering van het 
Oost-Duitse verleden, komt voort uit ontevre-
denheid. Het ‘vroeger was alles beter’-principe. 
Dit mag best oogluikend toegelaten worden in 
fijne films, mits de stem der nuance maar blijft 
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Eerstejaarscolumn: Goede voornemens

Ja hoor, de maand december is weer ge-
weest. We hebben ons volgevreten aan olie-

bollen, vuurwerk afgestoken tot onze handen 
zwart zagen, we hebben gefeest als gekken en 
last but not least: we hebben goede voorne-
mens gemaakt.

Als eerstejaarsstudent schat ik zo in dat de 
meeste mede-sjaarsjes zich hebben toegelegd 
op beter plannen, harder studeren en toch nog 
steeds proberen zoveel mogelijk feestjes bij 
te wonen. Vergeet het voornemen niet om de 
tien kilo die je er aangevreten hebt tijdens 
het Nieuwjaar er weer af te sporten! Wel, 
als eerstejaarsstudent kan ik u ook 
vertellen dat dit meestal niet lukt. 
Want terwijl je de computer hebt 
opgestart, je schriften met aanteke-
ningen hebt klaargelegd en je pennen 
netjes in een rijtje daarnaast hebt ge-
ordend, bedenk je dat je eigenlijk wel 
honger hebt. Je staat op om wat eten te 
maken, en zodra je weer achter je bureau 
zit is het eerste wat je doet Facebook openen 
om te kijken of je scharrel van gisteravond die 
je hebt gescoord op één van de legendarische 
Aliasfeesten je vriendschapsverzoek al heeft 
geaccepteerd. Na een proces van een half uur 
doelloos je nieuwsoverzicht te vernieuwen, be-
sluit je de eerste bladzijde uit je studieboek te 
lezen. Dat gaat je nog vrij goed af. Je leest de 
PowerPoint op Blackboard en gebruikt daarbij 
je aantekeningen. Wat gaat het toch makkelijk 
allemaal tegenwoordig. Plots hoor je gezoem. 
Je hebt een appje van je jaarclubgenoot, of je 

langs wilt komen om te helpen haar nieuwe ka-
mer te schilderen. Jij bent natuurlijk de kwaad-
ste niet, dus binnen een half uur sta je bij haar 
op de stoep om te helpen haar nieuwe stulpje 
op te knappen. Wat een lol, wat een pret, en 
wat een excellente manier om je verplichtingen 
te ontlopen.

Want ik zeg het niet graag, maar studeren is 
combineren. Als je alle leuke dingen mee wilt 
blijven doen, er niet uit wilt komen te zien als 
een tientonner, plezier wilt blijven houden in je 

studie en deze ook met succes wilt afron-
den, moet je je aan je voornemens leren 
houden. Heb je een planning gemaakt? Ga 
hem punt voor punt af. Heb je morgen een 
tentamen, maar heb je ook met vriendin-
nen afgesproken? Zeg tegen je vriendinnen 
dat je wat later komt. Dit klinkt misschien 
ietwat optimistisch, maar ik weet zeker dat 
zodra dingen op orde zijn, je ook veel meer 
kunt genieten van momenten waarop je vrij 

bent. Vrij in het opzicht dat je de universi-
teit even los kan laten en een avondje keihard 
kan gaan zuipen, omdat je het zo gepland had 
dat je tentamen al in je hoofd zit. Jij blij, je ou-
ders blij, je vrienden blij, iedereen blij.

Dus hup, ga de deur uit naar de sportschool, 
maar niet langer dan een uur want je moet voor 
morgen nog een opdracht inleveren. Zodra die 
af is, kun je in de avond lekker naar je vrien-
den.
Veel plezier!

galmen over de geschiedenis. Laten we vooral 
niet vergeten dat vrijheid van denken in de DDR 
zeer ingeperkt werd en zelfs afgestraft. Een 
vrijheid die wij misschien wel aan de hoogste 
vaandel der vaandels hangen, en dat kan geen 
film verbloemen.

Meer weten over ostalgie en hoe de media 
het beeld over het verleden kan beïnvloeden? 
Raadpleeg dan bijvoorbeeld de volgende litera-
tuur:

Andreas Huyssen, Present Pasts: Media, Poli-
tics, Amnesia. Public culture 12.1 (2000).
Nick Hodgin and Caroline Pearce. Introduction. 
The GDR Rembered: Representations of the 
East German State Since 1989. Eds. New York, 
Camden House (2011).

Door Daní Püttmann 
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1. Welk woord past het
best bij jou?
Invloedrijk -> 2
Sociaal -> 3  
Grappig -> 4
Intelligent -> 7

2. Waar zie jij jezelf over 
tien jaar?
Huisje, boompje, beestje -> 3
Ik word langstudeerder -> 4
Eat, sleep, rave, repeat -> 8
Dan heb ik een baan -> 5

2. Zoenen doe ik lekker..
In de bioscoop -> 5
In een auto -> 6
Thuis -> 7
In de buitenlucht -> 4

Instructie: Bij elk antwoord staat een nummer. Ga naar het filmframe met het corresponderende nummer 
en beantwoord daar de volgende vraag, tot je uitkomt bij een van de frames in de onderste rij.

Filmquiz: Welk filmgenre ben jij?
Door Romy Halfweeg en Zita Veugen

4. Waar loop jij op vast?
Ik doe te weinig -> 5
Ik zeg te vaak ‘ja’ -> 6
Ik raak snel verveeld -> 7
Ik ben snel gestrest -> 8

5. Welk huisdier wil je?
Een kat of konijn -> 7
Geen, of desnoods vissen -> 8
Een hond of biggetje -> 11
Een vogel of kippen -> 12

6. Wat kan jij geen week 
missen?
Mijn vrienden -> 9
Mijn laptop -> 11
Mijn telefoon -> 8
Ik kan alles missen -> 7

7. Wie irriteert jou het meest?
Verliefde mensen -> 10
Kinderen -> 12
Niemand -> 9
De vraag is: wie niet? -> 8

8. Waarom sport jij?
Dat is gezond -> 10
Zodat ik er goed uitzie -> 11
Zodat ik het huis uitkom -> 12
Ik sport niet -> 9

9. Waar zou je nu willen zijn?
Bij mijn knuffelverzameling -> 14
Bij mijn vriend(in) -> 15
Op een feest -> 13
Anders dan bovenstaande -> 10

10. Wat doe jij ‘s ochtends?
Tranen met tuiten huilen -> 16
Het nieuws bekijken/lezen -> 17
Sporten -> 18 
Een moordplan beramen -> 19

11. Wat krijg je voor je 
verjaardag?
Een scheetkussen -> 13
Een konijn of kunstwerk -> 14
Een sieraad -> 15
Troep -> 12

12. Wat ligt er onder jouw bed?
Dagboeken -> 16
Krantenknipsels en 
encyclopedieën -> 17
Een honkbalknuppel -> 18
Een luguber masker -> 19

13. Je spot graag en hebt gevoel 
voor timing. Ze noemen je ook 
wel ‘De Komiek’ en zelfs je jong-
ste neefje giebelt continu in jouw 
hilarische aanwezigheid. 
Kijken: Eurotrip & Seven Psy-
chopaths

14. Je knuffels van vroeger ben 
je nooit vergeten: de wereld zou 
minder mooi zijn zonder ze. Je 
kriebelt en giechelt en je smelt 
geregeld van ontroering. 
Kijken: Ponyo & Up

15. Hartstochtelijke liefde neemt 
jouw leven om de haverklap over. 
Je laat je graag meeslepen en 
hebt een gevoel voor romantiek 
dat menigeen in bitterheid heeft 
gesmoord. 
Kijken: P.S. I Love You & The 
Vow22



Getroffen door wreedheid rust de wereld uit. 
Het vertrouwen is voor eeuwig geschonden. 

De woeste zeeën verbergen de diepe wonden. 
De bladeren bedekken de tere huid en verzach-
ten de pijn. Onwetend dat er nog vijandige vloo-
ien zich tussen de hoog reikende grassprieten 
verschuilen, laat de wereld zijn eerste snurk los. 
Afgepeigerd stort het zich op een nieuw begin, 
waarvan het de uitkomst niet in handen heeft.

Met haar ogen gesloten voor het omliggende 
leed, zit Maartje met haar knieën tegen haar 
kleine borsten gedrukt. De pijn wegwuivend 
beweegt ze neuriënd heen en weer.  De klank-
en die haar zuivere lippen voortbrengen klinken 
als gezang van de natuur. Haar sluike haren 
verbergen haar tedere gezicht, haar armen 
haar lichaam. Niemand kan het meisje iets 
doen. Hoewel het rumoer is verdwenen, blijft ze 
neuriën om zich op een vredige plek te wanen. 
Ze leunt met haar hoofd naar rechts, alsof ze te-
gen de warme borst van haar moeder ligt, veilig 
in haar armen. Ze denkt terug aan haar glimlach 
die ze zag wanneer ze een goed punt haalde op 
school of wanneer ze een wedstrijd bij paardri-
jden won. Die zeldzame glimlach van haar lieve 
moeder was vele malen beter dan de afkeuren-
de blikken. Per ongeluk wrijft Maartje met haar 
handen over een wond op haar knie. Ondanks 
de pijn blijft ze op de grond zitten en bewegen, 
heen en weer. Ze wil niets voelen, haar ogen niet 
openen. 

Een kleine schok gaat door haar hart wanneer 
ze merkt dat haar pop niet meer tegen haar 
kleine borsten ligt. Met haar hand reikt ze naar 

Het einde 
Door Marijke Prevoo 

16. Je bent gevoelig en 
wordt soms dramatisch 
genoemd, maar dat 
is onterecht. Tragiek 
maakt jou niet kapot: 
het geeft juist verd-
ieping aan je leven. 
Kijken: The Lovely 
Bones & The Grave Of 
The Fireflies

17. Je bent serieus, 
realistisch en praktisch 
ingesteld. Daarnaast 
schuilt er een heuse 
wereldverbeteraar in je: 
je zal niet zomaar we-
gkijken van andermans 
leed.
Kijken: Fruitvale Sta-
tion & 12 Years A Slave

18. Jarenlang was je de 
beste van je karateklas, 
of je droomt ervan om 
een vijand hardhandig 
klein te maken. De rest 
van je trots zit in je 
auto.
Kijken: The Dark Knight 
& Die Hard

19. Boe! Dat kan jij 
natuurlijk beter. Je traint 
je zenuwen alsof het 
je buikspieren zijn en 
smeert met Halloween 
je vrienden onder met 
bloed. 
Kijken: The Grudge & 
Ringu

de grond. Ze voelt de warmte van de aarde die 
zijn leven terug heeft gevonden. Terwijl ze over de 
grond strijkt om haar pop te vinden, voelt ze een 
gebonk beneden het aardoppervlak, een zacht rit-
misch gebonk. Ze vindt haar pop en weet niet hoe 
snel ze hem weer tegen haar lijf aan moet drukken. 
Zij had haar nog nooit afkeurend aangekeken. 
Haar neuriën is gestopt en Maartje voelt een se-
rene stilte over de wereld stromen.

‘Alles is goed, alles is goed,’ fluistert ze tegen 
Liesbeth. De pop zegt niets terug, maar toch stelt 
het Maartje gerust dat ze er is. Bewust houdt ze 
haar ogen nog steeds gesloten, bang voor wat ze 
aan zal treffen.

‘Er is niets gebeurd, er is niets gebeurd,’ fluistert 
ze, deze keer tegen haarzelf. Een traan kruipt tus-
sen haar gesloten oogleden naar buiten. Verdron-
gen zweven haar herinneringen door de zuivere 
lucht, wachtend op het moment om terug te keren.
‘Ga weg!’ schreeuwt het meisje plots. Ze slaat 
met haar armen om haar heen en de herinnerin-
gen vluchten mee met de stille wind. Langzaam 
opent ze haar ogen en ziet ze de leegte om zich 
heen. De kleuren van de natuur overheersen het 
hele landschap, waarbij het lijkt alsof er duizenden 
tinten groen uit het niets verschenen zijn. Het eens 
vlakke landschap is gevuld met dicht begroeide 
heuvels. Sommigen reiken zo hoog dat het lijkt 
alsof ze iets te verbergen hebben. Met een brok in 
haar keel staat ze op. Terwijl een dikke traan over 
haar wang rolt, kijkt ze in de verte. Ze herkent in 
het reliëf van het gras de wegen en trottoirs. Mod-
derstromen nemen de laatste herinneringen mee 
van een gewonnen slagveld. Ze is alleen. 
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De grote stad heeft ’s winters veel te bieden. 
De donkere dagen worden opgeleukt, al 

dan niet in kerstsfeer, met schitterende lamp-
jes. In zowel Utrecht als Amsterdam draaiden 
de watts overuren. Deze recensie beperkt zich 
tot het fonkelends schoon in onze hoofdstad. 

Verschillende kunstenaars hebben nieuw licht 
geworpen op de stad. De anderhalf uur duren-
de wandeling neemt je mee langs allerlei instal-
laties met namen als ‘Circle of Life’, ‘OHLALA’ 
en ‘Arborescence’. Ieder project is weer unie-
ker dan de ander. Het heeft een speels effect 
en je vraagt je af waarom de kunstwerken niet 
gewoon altijd in de stad staan. Sommige pro-
jecten zijn interactief, zo kan je invloed uitoefe-
nen op de projectie van ‘Lux Turba Sensus’ op 
de grachtenpanden aan de Herengracht door 
middel van het sturen van een selfie. De pro-
jectie wordt namelijk beïnvloed door realtime 
big data. Ook kan je de vlag van je nationaliteit 
laten verschijnen in het draaiend hart in de 
gracht gemaakt van 178 flessen om de multi-
culturaliteit van Amsterdam uit te drukken. 

Elk kunstwerk vertelt je iets over de geschie-
denis van de stad. Het is dan natuurlijk wel 
handig om een programmaboekje of de gratis 
app bij je te hebben als je besluit zelf een ‘Illu-
minade’ te maken zonder gids. Een aanrader is 
het, indien mogelijk, om de kunstwerken vanaf 
het water te bekijken. De karakteristieke grach-
ten van Amsterdam worden sterk betrokken bij 
het festival en geeft net dat beetje extra aan de 
rondvaarttocht. 

Het festival is een leuke manier om een beken-
de stad met nieuwe ogen te bekijken of om je 
avondwandeling wat spannender te maken. 
Hoe dan ook, wees er volgend jaar bij.

Houd www.amsterdamlightfestival.com in de 
gaten voor de editie van volgend jaar.

Dayna Kurtz komt uit Brooklyn en is zan-
geres, producer, songwriter en muzikant. 

Haar stijl valt het beste te omschrijven als een 
combinatie van folk, blues en jazz met Ameri-
kaanse roots. Ik heb al weleens eerder een CD 
van haar gehoord en vanaf dat moment heeft 
ze me gegrepen. Er is iets in haar stem wat me 
raakt, en haar teksten en muziek zijn prachtig 
om naar te luisteren. 14 december is het mo-
ment daar: ik ga naar Dayna in Lux, Nijmegen. 
Er is gekozen voor een intieme setting, op het 
podium staan twee stoelen met vier gitaren. 
Deze tour doet Dayna samen met een geweldi-
ge gitarist waarmee ze ook haar nieuwe album 
heeft gemaakt: Robert Maché uit Memphis. Ze 
vullen elkaar heel goed aan.

Vanaf moment één zijn beide artiesten relaxed. 
Dayna vertelt een beetje wat ze zou gaan 
spelen, terwijl de gitaren gestemd worden. Ze 
speelt veel nummers van haar nieuwe album 
dat uitkomt in maart, maar ook wat mooie 
klassiekers. Zij kan je echt betoveren met haar 
stem en ik kan me heel goed identificeren met 
de tekst. Doordat ik zo dichtbij zit, komt het 
allemaal nog beter aan. Wat ik goed vind, is dat 
Dayna na het spelen van een emotioneel lied 
een iets vrolijker liedje speelt. Zo word je niet 
helemaal meegezogen in een bepaalde emotie 
en kan je goed blijven genieten van het optre-
den. Wat voor een ontspannen sfeer zorgt, was 
het feit dat Dayna en Robert veel lol hebben 
met elkaar en het publiek hier ook goed bij be-
trekken. Het voelt haast als een huiskamercon-
cert. Houd je van jazz, blues en folk, ben je dol 
op diepe teksten en houd je van een krachtige 
stem die je raakt? Zoek haar dan eens op en 
koop zéker kaartjes voor de release in maart! 

Amsterdam Light 
Festival

Dayna Kurtz - Live 
in Lux, Nijmegen

Door Myrthe Groenendaal Door Daní Püttmann 
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Wow. Een ander woord had ik er niet voor, 
toen ik na 169 bijzondere minuten in mijn 

bioscoopstoel de aftiteling zag verschijnen. Een 
indrukwekkend schouwspel was het geweest, 
waarbij ik mij voor heel even echt op een ande-
re planeet waande.

Waar het bij Interstellar om draait, is het ont-
dekken van een nieuwe leefbare planeet. De 
aarde is zo vervuild, waardoor het niet meer 
leefbaar is. Deze zoektocht wordt gedaan door 
een aantal onderzoekers van de NASA met als 
doel de aarde te redden van de ondergang. Na 
het ontdekken van een wormgat in ons zonne-
stelsel wordt een reis gemaakt naar een nieuwe 
zonnestelsel, waarbij verschillende astronauten 
op verschillende planeten worden gezet om 
te bekijken of de planeet leefbaar zou zijn. De 
plot is lastig om te volgen, omdat er enorm veel 
dingen gebeuren die moeilijk te begrijpen zijn. 
Niet voor niets is de film geproduceerd met 
behulp van een natuurkundige, die bestaan-
de natuurkundige theorieën heeft gebruikt om 
deze film ‘realistisch’ te maken. Wanneer je de 
film bekijkt, ziet het er verre van realistisch uit, 
maar het is heel bijzonder om te bedenken dat 
het natuurkundig gezien allemaal mogelijk is.

Goed, natuurkunde ligt waarschijnlijk ver van 
de meeste interesses van een gemiddelde 
TCS’er af, maar een reden voor het niet be-
kijken van deze film is dat zeker niet. Het is 
namelijk heel indrukwekkend om, al dan niet 
in gezelschap van een natuurkundig expert, 
deze film in de bioscoop te bekijken. De film is 
bovenal verdraaid goed gemaakt en heeft zeer 
indrukwekkende beelden van de ruimte. 

In The Silence is het tweede album van de 
IJslandse singer-songwriter Ásgeir. Het indie-

folk-album is eigenlijk een Engelse versie op 
zijn debuutalbum Dýrð í dauðaþögn, dat het 
snelst verkochte IJslandse debuutalbum ooit 
is. In The Silence is een plaat die erg traditio-
neel voor indiefolk is, maar Ásgeir heeft hier en 
daar zijn eigen ingenieuze details toegevoegd. 
De bekendste tracks In The Silence en Going 
Home dragen de zware, wat dromerige toon die 
in het album overheerst. Maar Summer Guest, 
een van de eerste tracks, brengt een lichter en 
zomers gevoel. Hierna volgt King and Cross, 
deze track begint vertrouwd met een akoesti-
sche inleiding waar opeens bij het refrein een 
discobeat invalt. Deze beat maakt King and 
Cross aanstekelijk en vrolijk, ondanks de wat 
duistere poëtische tekst. Een andere track die 
uitblinkt is Torrent. Torrent begint, in tegenstel-
ling tot de andere tracks, met een piano waar-
op wordt voortgebouwd met drums en gitaar 
die het ritme domineren en de track de hoogte 
induwen.
 
Ásgeir’s muziek doet denken aan Bon Iver en 
James Blake, maar het is zijn hoge, kalmeren-
de en bijna echo-achtige stem die zijn muziek 
zo distinctief de zijne maakt. In The Silence is 
een rustige, herfstachtige plaat die je op een 
rustige zondagmiddag kan draaien of ’s avonds 
onderweg naar huis.

Ásgeir – In The 
Silence Interstellar

Door Leisan Luu Door Merijn van Bruggen
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Restauranttest

Italiaans genieten
Door Merijn van Bruggen

Gelegen in het hart van Utrecht, in een van de 
vele smalle straatjes, ligt het restaurant De 

Markt. De Drieharingstraat biedt nog een aan-
tal andere restaurants, maar voor echt Italiaans 
genieten is dit restaurant prima.

De Markt impliceert niet direct dat het hier 
gaat om een Italiaans 
restaurant. l’Arcobale-
no of een ander Ital-
iaans klinkend woord 
eindigend op een o 
zou je verwachten, 
maar niets is minder 
waar. Gelegen aan de 
markt, of bij de markt, 
naast de markt, hoe je 
het ook wil noemen, 
begint je avond bij De 
Markt met een kleine 
zoektocht: waar is toch 
de deuropening? Het 
klinkt vreemd, maar dit 
restaurant presteert het 
dat je eventjes moet 
zoeken waar je precies 
naar binnen moet.

Na uitgevonden te hebben dat dit misschien wel 
aan mijn eigen zoekkunsten ligt, kan het culinaire 
feest beginnen. Het grootste feestje is misschien 
wel aan het begin: de voorgerechten zijn over-
heerlijk en het is een grote aanrader om deze 
niet over te slaan. Het kost wel wat (bijna 10 
euro per persoon) maar de antipasti-plateaus zijn 
werkelijk waar heerlijk. Er is keuze uit een plateau 
met diverse kleine vleesgerechten, visgerechten, 
vegetarische gerechten, of een combinatie van 
allemaal. Het is mogelijk om voor een normaal 
voorgerecht te gaan, maar deze vallen in het niet 
bij de iets duurdere plateau’s.

Na de voorgerechten is het tijd voor het hoof-
dgerecht, waarbij er een vierdeling is tussen 
pizza’s, ‘normale’ hoofdgerechten, pasta’s en sal-
ades. De pizza’s zijn lekker, met een ietwat taaie 
bodem. Bij de normale hoofdgerechten is er een 
variatie is van verschillende visgerechten, vlees-
gerechten en vegetarische gerechten die allemaal 

niet heel gangbare 
bijgerechtjes als truf-
feljus, pastinaakcrème 
en groene kool gevuld 
met kruidenmousseline. 
Desondanks smaken 
de hoofdgerechten 
prima. Voor salades 
en pasta’s was helaas 
geen plaats meer in een 
mensenmaag, maar 
spieken bij buren maak-
te duidelijk dat deze er 
prima uit zagen.

Na een avondje heerlijk 
eten met Italiaanse ge-
rechten, is er altijd nog 
een klein beetje plaats 
voor een dessert. 
De tiramisu, cheese-

cake, semifreddo en de pompoenbrownie klinken 
geweldig en zijn dat dan dus ook.

Al met al is dit Italiaans georiënteerde restaurant 
in het centrum van Utrecht een aanrader om je 
smaakpapillen eens te gaan verwennen. Wanneer 
je het alleen bij een hoofdgerecht houdt, kan je 
het met 20 euro wel redden maar wanneer je er 
een voor- en nagerecht bij wilt hebben, kan het 
eindbedrag wel ruim boven de 30 euro komen. 
Maar goed, af en toe een iets hoger prijsje betalen 
voor ultieme verwenning is ook helemaal niet 
verkeerd.  
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Redactiepagina met Annemijn als musical, Merijn als animatie, Zita als kinder, Imke 
als fantasy, Anneroos als historie, Thomas als noir, Romy als sci-fi, Max als western, 

Leisan als horror, Daní als romantiek, Myrthe als reality TV, Harm als cartoon, 
Marijke als familie, Fira als mysterie. DREAMALIAS

TCS



Meer leesvoer?
Bezoek het digitale zusje van de Alalos, 
Alalog:
www.aliasweb.nl/alalog


