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Hoofdredactioneel     
Door Harm van der Linden

Hoewel ik vroeger steevast de buitenlandspagina’s in de krant oversloeg, ik vond 
er echt geen zak aan en was voor mij maar een ver-van-mijn-bed-show, lijkt dat 
tij voor mij iets te keren. Langzaam ben ik erachter gekomen dat dat wat er op 
het internationale toneel gebeurt, vaak ook heel erg dichtbij komt. Denk aan het 
neerschieten van MH17, toen Nederland ineens direct betrokken was bij het 
conflict tussen Rusland en Oekraïne. Of denk aan de vele vredesmissies waar 
Nederland aan deelneemt, en de financiële situatie van Griekenland, waar ook 
wij aan meebetalen.  

Ook dit jaar is International Studies de grootste hoofdrichting binnen Taal- en 
cultuurstudies en het zou gek zijn om deze hoofdrichting te passeren als Ala-
losthema. Af en toe zal je de naam Politieke geschiedenis en internationale 
betrekkingen lezen. Geen paniek! Tot vorig jaar was dit de naam van Internatio-
nal Studies en hoewel de naam van de hoofdrichting veranderd is, is de inhoud 
nagenoeg hetzelfde gebleven.

Anneroos liet een analyse op Freek de Jonge los, Imke en Max gingen voor de 
Alalos kijken naar Aboriginalkunst en we durfden het weer eens aan om een 
economisch artikel te plaatsen over de Big Mac-index. Voor de reislustigen on-
der ons ging Zita op zoek naar mogelijkheden om de wereld over te gaan zonder 
geld uit te geven. Verder komt er natuurlijk zoals altijd weer een buitenlandstu-
dent aan het woord, maar Leisan draaide het ook een keer om: wat doen inter-
nationale studenten nou eigenlijk in Nederland?

Nieuw in dit nummer zijn de Alalumni, in samenwerking met de Alumnicommis-
sie. Op verschillende pagina’s in deze Alalos zul je een TCS-alumnus aan het 
woord zien over zijn of haar carrière na TCS met de hoofdrichting die dit nummer 
centraal staat. Zo heb je naast zicht op wat je nu met International Studies kunt 
doen, ook een beetje een beeld van wat je er daarna mee kan!

15 maart 2015
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reek de Jonge had een aantal 
pittige woorden klaarliggen voor 
de generatie van de twintigers in 
de radio 1-documentaire Yolo. Hij 

vindt dat deze mensen niet strijdbaar genoeg 
zijn tegen de conflicten van deze tijd.  “Er is 
geen enkele lijn meer, en er is nergens iemand 
die ons durft te leiden.” Daarnaast beweert hij: 
“Geen enkel mens in Nederland heeft meer de 
strijdlust om zich op te offeren voor de waar-
den waar het westen voor staat. Dat is het 
gevaar van de ironische levenshouding van de 
nieuwe generatie.”

Aangezien wij als studenten tot deze generatie 
behoren, gooit hij dit hele pakket met kritiek 
ook naar het gezicht van de TCS-student. Het 
is een interessant statement waarbij wij graag 
woedend zouden willen reageren en met zin-
nen willen smijten zoals ‘dit is generalisatie!’. 
Begrijpelijk, maar laten we eens meer de focus 
leggen op de woorden ‘ironische levenshou-
ding’ en ‘niet strijdbaar genoeg’. Herkennen 
wij onszelf hierin? Horen deze kenmerken 
enkel bij deze generatie en tijd? Als we in onze 
eigen geschiedenis kijken, valt een man op die 
een niet-strijdbare houding aanneemt en ook 
nog eens ironie inzet om zijn punt duidelijk te 
maken: Desiderius Erasmus (1466-1536). Dat 
we in Nederland veel bewondering hebben 
voor deze man, blijkt wel uit de Rotterdam-
se universiteit die naar hem vernoemd is, de 
Erasmusbrug of de Erasmusbeurs die studen-
ten kunnen ontvangen als ze in het buitenland 
gaan studeren.

Volgens veel wetenschappers was Erasmus 
de eerste beroemde wetenschapper in zijn tijd 
die zijn faam levend meemaakte. Hij reisde 
Europa door in de Republiek der Letteren: een 
gemeenschap van geleerden die met elkaar 
verbonden waren in hun eigen instituties, tradi-
ties en rituelen, ongeacht grenzen en religieuze 
verschillen. Voor Erasmus stond het verstand 
hoog genoeg om boven verschillen en onge-
lijkheden heen te kijken. Hij moest daarnaast 
niks hebben van het godsdienstfanatisme van 
Maarten Luther. In augustus 1521 schreef hij 
aan zijn geleerde vriend Pierre Barbier: “Ik heb 
werkelijk zo’n ongelofelijke hekel aan twee-
dracht, dat ik zelfs afkerig ben van de waar-
heid als ze aanleiding is tot twist.” Erasmus 
streefde steeds naar gematigdheid en wilde te 
allen tijde een neutrale positie behouden: dit 
is het meest bevorderlijk voor de wetenschap 
en de ‘schone letteren’, zoals Erasmus het 
noemde. 

Op de universiteit leren wij hoe hoog weten-
schap in het vaandel moet staan. In de we-
tenschap leren we dat de waarheid subjectief 
is en dat elke conclusie genuanceerd moet 
worden door andere standpunten en verschil-
lende geautoriseerde bronnen. Zo ontstaat de 
angst voor zelfs de lichtste vorm van radica-
lisme, op welk gebied dan ook. De angst voor 
oorlogen en terrorisme siddert door ons heen, 
ondanks de paradox dat we hier zelf ver vanaf 
lijken te staan. Door de media komt alles ech-
ter dichterbij. Wij kunnen niet zeggen dat we 
bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt, maar we worden wel steeds ge-

Ironisch en niet strijdbaar? 
De houding van onze generatie

Door Anneroos Schoeman
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confronteerd met beelden uit conflictgebieden. 
Het leert ons dat strijd vermeden moet worden.

Dat Erasmus een humanist was en zich duide-
lijk liet inspireren door de klassieke filosofen, 
blijkt wel uit het feit dat Plato en Aristoteles 
gematigdheid als belangrijke deugd zagen. 
Ook kerkvader Augustinus hield een pleidooi 
voor gematigdheid. Maar is gematigdheid het-
zelfde als niet-strijdbaar, waar Freek de Jonge 
ons van beschuldigt? En wat zijn de westerse 
waarden waar Freek het over heeft? Is dat niet 
juist het zoeken naar een compromis om de 
strijdbijlen te begraven in conflicten, het be-
heersen van jezelf en/of groepen omdat jouw 
waarheid niet belangrijk genoeg is omwille 
van de vrede? In de populaire Deense politie-
ke serie Borgen, waarin powervrouw Brigitte 
Nyborg als premier dagelijks moeilijke keuzes 
moet maken, zien we een soort verheerlijking 
van het verbinden van partijen met elkaar en 
het sluiten van compromissen. Is dit slappe 
gematigdheid of juist een krachtige daad om 
eenheden te zien waar tweedracht is, om zo de 
vrede te bewaren? Dat de serie door velen lo-
vend wordt ontvangen, kan betekenen dat wij 
ons identificeren met de (westerse?) waarden 
van deze premier. 

Dan hebben we nog de ironische levenshou-
ding die Freek de Jonge ons oplegt. Ook dit 
zien we terug bij Erasmus. Erasmus gebruikte 
ironie als middel om zijn kritiek te uiten op 
het geloof en de samenleving, die in zijn tijd 
onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. 
In de Lof der zotheid (1511) verheerlijkt hij op 

ironische wijze alle zotte dingen die de mensen 
doen, zoals de wandaden van de kerkelijke 
autoriteiten. Omdat de kritiek niet zwart op wit 
stond, kon hij hiermee wegkomen. Wij gebrui-
ken ironie niet uit angst omdat we in vrijheid 
van meningsuiting leven. Wie het nieuws naar 
aanleiding van Charlie Hebdo heeft gevolgd, 
weet dat deze vrijheid nog weleens omstreden 
kan zijn.  Anno nu is de Speld, ‘Uw vaste prik 
voor betrouwbaar nieuws’, een groot bolwerk 
van ironie. Ironie is voor ons een krachtig en 
ontspannend middel om, vaak op een genuan-
ceerde wijze, onze stem te laten horen.

Onze generatie heeft dus geleerd dat er niet 
één waarheid is. Voor elk standpunt valt iets 
te zeggen waardoor we nooit meer één kant 
op kunnen gaan. Hoe kan Freek de Jonge dan 
ooit willen dat we strijdbaar worden? Jaze-
ker, we kunnen strijdbaar zijn voor de vrede 
bij conflicten en onze ogen open houden, 
maar dit doen we ook graag op een ironische 
en niet-strijdbare manier. Dit hebben we nu 
eenmaal geleerd van Aristoteles, Augustinus 
en Erasmus. De kenmerken waarmee Freek 
de Jonge onze generatie in een hokje stopt, 
kunnen best waar zijn, maar ze zijn niet alleen 
van onze generatie. Daarnaast blijft de vraag 
wat onze westerse waarden zijn en hoe we 
daar dan in hemelsnaam voor kunnen strijden 
en sterven. Het is een illusie te denken dat 
onze waarden boven die van andere landen 
uitstijgen. Laat ons liever de niet-strijdbare ge-
neratie zijn, dan dat we roekeloos en arrogant 
moeten strijden voor waarden en waarheden 
die we zomaar aannemen. 



Altijd al geïnteresseerd geweest in de wereldgeschie-
denis? Blijf je in de krant het langste hangen op de 
buitenlandpagina’s? Dan is een studietraject met 
politieke geschiedenis en internationale betrekkin-
gen echt iets voor jou! De hoofdrichting International 
Studies is voor alle studenten die geïnteresseerd zijn 
in de geschiedenis van internationale betrekkingen, 
politiek, conflicten en culturele geschiedenis. In de 
cursussen komen onderwerpen als democratie en 
dictatuur, staatsvormingen, oorlogen, terrorisme en 
inlichtingenvergaring aan de orde. 

Binnen de hoofdrichting zijn er drie kernpakketten: 
Internationale Betrekkingen, Conflict Studies en Mo-
derne Wereld. Kies je het eerste pakket, dan krijg je 
naast een introductievak ook vakken als International 
Governance, Humanitaire campagnes en De ge-
schiedenis van de Nederlandse buitenlandse betrek-
kingen. Conflict Studies bestaat uit vakken die, de 
naam verraadt het al, je meer leren over conflicten op 
het wereldtoneel. De Engelstalige vakken die hierbij 
horen zijn Conflict Analysis, Identity, Boundaries and 
Violence, Mobilisation for Collective Violent Action 
en Politics of Reconstruction. Ben je meer geïnteres-
seerd in moderne wereldgeschiedenis? Dan is het 
kernpakket Moderne Wereld wat voor jou. 

Naast de drie kernpakketten is er ook nog een groot 
scala aan keuzevakken, waarvan je minimaal 22,5 
ECTS aan vakken moet hebben aan het einde van 
de rit. Studenten met de hoofdrichting International 
Studies liepen eerder al stage bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, jongerenorganisatie Cross Your 
Borders en bij het stadsarchief van Enschede. Met 
International Studies kan je dus ook in het binnenland 
alle kanten op. 

Als je na het eindwerkstuk klaar bent met je bachelor 
TCS met de hoofdrichting International Studies, kan 
je aansluitend beginnen met de eenjarige master 
Politiek en maatschappij in historisch perspectief. 
Binnen de UU zijn er meer masters waar je terecht 
kunt, zoals Conflict Studies and Human Rights, maar 
daarbij is het aan de toelatingscommissie om te 
bepalen of je deze kan doen. Kijk daarom altijd goed 
naar de ingangseisen van de master die je eventueel 
zou willen doen. 

Hoofdrichtingwijzer
Door Harm van der Linden

KADER
Benieuwd wat je na je studie met deze hoofd-
richting kan? Verspreid over de Alalos vind 
je de Alalumni: korte profielen van oud-stu-
denten die vertellen over waar ze na TCS met 
International Studies terecht zijn gekomen.

Ke impe Zonneve ld  werk t  b i j  de  Im-
migra t ie -  en  Natu ra l i sa t ied iens t 
( IND)

Als hoor- en beslismedewerker bij de IND 
interviewt Keimpe asielzoekers over hun 
redenen van vertrek uit hun land van herkomst 
en de reden waarom zij asiel aanvragen in 
Nederland. Daarna neemt hij de beslissing of 
iemand in Nederland mag blijven. Wat hem 
het meest aanspreekt in zijn werk is dat je een 
hele concrete bijdrage kunt leveren aan ie-
mands leven. Mensen hebben in het land van 
herkomst soms gruwelijke dingen meegemaakt 
en zijn beslissing is voor hen dan van cruciaal 
belang. Zijn hoofdrichting Politieke Geschiede-
nis en Internationale Betrekkingen en minor 
Conflictstudies waren een hele goede basis, 
waarvan hij nog dagelijks de vruchten plukt. 
Inhoudelijk gezien heeft hij meer gehad aan 
zijn master Global Refugee Studies in Dene-
marken. Keimpe ziet zichzelf dit werk nog wel 
een paar jaar doen, maar daarna zou hij graag 
een wat meer inhoudelijke (beleids)functie wil-
len op het gebied van asiel of in het buitenland 
willen werken.
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International studies, voorheen Politieke Geschie-
denis en Internationale Betrekkingen, is de hoofd-
richting waarvoor de meeste studenten Taal- en 
cultuurstudies staan ingeschreven. Het is dus een 
populaire hoofdrichting en dit merk je gelijk wan-
neer je je op de informatiemarkt van de open dag 
begeeft.

De open dag is, als fenomeen op zich, al column-
materiaal. Het is een van de dingen waar je je als 
onderwijscommissaris mee bezighoudt. Naast de 
gebruikelijke Aliasspeech (Alias is leuk, Alias is 
roze en Alias is taart), mag ik vragen van aan-
stormende studenten beantwoorden. Vrijwel altijd 
wordt de vraag “Kun je wat meer vertellen over 
International Studies?” gesteld. In al mijn enthou-
siasme vertel ik studenten dan over het brede 
karakter van deze hoofdrichting: de bestudering 
van het brede terrein van de geschiedenis van de 
internationale betrekkingen, over conflictstudies 
en over internationaal georiënteerde politieke en 
culturele geschiedenis. Ik geef toe dat het een 
hele mond vol is, maar elke keer blijkt het weer 
overtuigend genoeg om middelbare scholieren (en 
vooral hun ouders) met een voldaan gevoel naar 
de volgende informatietafel te zien lopen. 

De ouders blijven mij elke keer weer verbazen. 
Ik onderscheid grofweg twee typen: ouders die 
jaloers zijn dat ze in hun tijd geen Taal- en cultuur-
studies heeft gedaan en de ouders die denken 
dat hun kind later niks gaat worden. Dit laatste 

type komt vaak later in de middag nog eens terug 
bij de TCS infostand, omdat gebleken is dat bij 
elke geesteswetenschappelijke opleiding hetzelfde 
probleem speelt. Ik vind dat het nu eens afgelo-
pen moet zijn met de hele discussie over “Wat 
kun je ermee?”. Momenteel volg ik het vak Theorie 
en Praktijk van de Geesteswetenschappen en ik 
wil dit vak toch even prijzen omdat het, in ieder 
geval voor mij, opheldering geeft. Berteke Waal-
dijk noemt het niet voor niks op open dagen een 
reüniecursus. Ik heb in ieder geval het idee dat 
alles wat ik de afgelopen drie jaar geleerd heb op 
z’n plaats valt.

Dan nu, omdat ik niet te lang wil stilstaan bij het 
eeuwige ‘TCS-probleem’, een luchtiger bericht.  Ik 
wil jullie erop attenderen dat de uitreiking van de 
prijs voor de docent van het jaar steeds dich-
terbij komt. Stemmen dus! Wie zal dit jaar Frank 
Brandsma opvolgen? Ik ben in ieder geval zeer 
benieuwd. Uiteraard zal ik mij niet laten leiden 
door persoonlijke voorkeuren, maar als ik zou 
mogen stemmen, dan wist ik het wel.

In mijn oorspronkelijke plan voor de onderwijsco-
lumn wilde ik afsluiten met een Disneyfeit, omdat 
ik dit erg leuk vond de vorige keer. Bij nader inzien 
leek mij dit niet heel gepast, maar dat neemt niet 
weg dat jullie van harte welkom zijn op mijn weke-
lijkse spreekuur op maandag van 14.00 tot 15.00 
uur voor Disneyfeiten én (natuurlijk) onderwijs 
gerelateerde vragen! 

Onderwijscolumn
Door onderwijscommissaris Melanie Strating 
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Iedereen kent de foto van het naakte meisje 
dat wegrent uit haar brandende Vietname-

se dorp met napalm op haar lichaam. Wie 
hoort Robin Williams niet nog zijn typische 
‘gooooooood morning Vietnam’ roepen op de 
radio in de gelijknamige film? Beide zijn voor-
beelden waarin de media bijdragen aan het 
beeld dat we hebben van een verwoestende 
oorlog: de Vietnamoorlog.

De cursus De Vietnamoorlog. Verleden en he-
den. laat een historiografie van de Vietnamoor-
log zien vanuit verschillende perspectieven. 
Daarnaast ligt de nadruk op de invloed van 
media en politiek op de culturele herinnering 
van deze oorlog. De media die worden behan-
deld zijn film, fotografie en muziek. Blok de 
donderdagavond maar vast in je agenda, wat 
dat wordt je vaste filmavond. Je analyseert 
Apocalypse Now, Rambo I en II, Platoon, Good 
Morning Vietnam en We Were Soldiers vanuit 
een politiek perspectief. In de films zie je de 
hoe de herinnering aan de oorlog verandert: 
van de chaos in Vietnam, naar de nobele sol-
daat tot een nationalistische en patriottistische 
boodschap. 

In de cursus wordt telkens de afweging tussen 
feit en fictie gemaakt. Eén van de boeken die 
je leest tijdens de cursus, The definitive oral 
history told from all sides, gaat over de menin-
gen en belevenissen van de Vietnamoorlog van 
Amerikaanse soldaten, Vietnamezen en jour-
nalisten. De media waren erg belangrijk tijdens 
de Vietnamoorlog, omdat ze vrijelijk hun gang 
konden gaan waardoor er bijvoorbeeld foto’s 
aan het front gemaakt konden worden. Volgens 
de mediamythe hebben deze iconische beel-
den ervoor gezorgd dat men in opstand kwam 
tegen de oorlog en Amerika zo de oorlog ver-
loren heeft. Voor aanvang van de cursus dacht 
Karlijn Bruggeman er ook zo over. “Ik kwam 
erachter dat de politiek de media de schuld 
gaf van het verliezen van de oorlog, terwijl het 

voornamelijk door de politiek zelf kwam waar-
door de oorlog is verloren.”

Karlijn vertelt dat de niveau-2-cursus goed te 
doen is. Zelf volgde ze er nog twee vakken 
naast. Je maakt een tentamen en schrijft een 
essay. “Het leuke van deze cursus is, is dat 
je veel inhoudelijke informatie krijgt over de 
Vietnamoorlog en daarnaast nog een eigen 
onderzoek kan doen”, vertelt Karlijn. Aan het 
eind van de cursus heb je een totaalbeeld van 
de oorlog en hoe die ervaren is, omdat de 
gebeurtenissen chronologisch en vanuit allerlei 
perspectieven worden behandeld. 

Het klinkt allemaal heel specifiek en dat is het 
enerzijds ook wel. Je moet je interesseren in 
de Vietnamoorlog als je deze cursus wil gaan 
volgen. Anderzijds kan je het onderwerp van 
de cursus in een breder kader trekken naar 
oorlogsideologieën en de representatie van 
geschiedenis in de media. Mocht je interesse 
uitgaan naar de invloed van media op de re-
presentatie van geschiedenis dan is deze cur-
sus zeker aan te raden. Zoek je daarnaast nog 
een vak voor blok 4 en heb je genoeg voor-
kennis opgedaan in Inleiding geschiedenis van 
de internationale betrekkingen en Eigentijdse 
geschiedenis, dan is deze cursus op 
je lijf geschreven. 

Door Myrthe Groenendaal

Vakkenvuller

De Vietnamoorlog. Verleden 
en heden.
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In de cursus Intelligence en internationale 
samenwerking krijgen studenten inzicht in 

de manier waarop inlichtingenvergaring tot 
stand komt en welke rol inlichtingen spelen op 
het internationale toneel. Aan het eind van de 
cursus zou je een goed beeld moeten heb-
ben van de rol van intelligence in besluit- en 
beleidsvorming en de rol ervan in bijvoorbeeld 
oorlogen.

Het niveau-2-vak is één van de keuzevakken, 
het hoort dus niet bij een kernpakket, van de 
hoofdrichting International Studies. De docent 
van het vak is hoogleraar Bob de Graaff, die 
gespecialiseerd is op het gebied van intel-
ligence en security studies. Dit blok volgt 
Koen van Hemert, die de cursus zeker zou 
aanraden. “Als je het onderwerp al interessant 
vindt, wordt het nog leuker door alle concrete 
voorbeelden,” zegt Koen daarover.

De cursus bestaat uit een hoorcollege (niet 
verplicht) en een werkcollege (verplicht) per 
week, beide geleid door De Graaff. “Eerst zou 
het ook begeleid worden door een master-
student, maar die had weinig relevante vak-
kennis en was na de eerste week al weg door 
persoonlijke omstandigheden,” vertelt Koen, 

“Maar de docent die we nu hebben is 
enthousiast en ervaren door zijn 

werk aan de Militaire Academie in Breda. De 
hoorcolleges zijn niet heel nuttig, zegt Koen, 
omdat alles eigenlijk wel in de drie verplichte 
boeken wordt behandeld.’’

De boeken zijn volgens Koen wat lastig te krij-
gen. Eén van de boeken is The Oxford Guide 
of National Security Intelligence, die helemaal 
uitgelezen moet worden. Uit de andere twee 
boeken worden slechts enkele fragmenten 
gebruikt. Het is een geschiedenisvak en dat 
merk je volgens Koen ook goed in de boeken, 
waarin vooral veel voorbeelden en casussen 
staan. In de werkcolleges wordt per week aan 
opdrachten gewerkt en aan de hand van die 
opdrachten worden er presentaties gegeven. 
Er is weinig input van de docent in het werk-
college en er is veel ruimte voor actualiteit. 
Dat is volgens Koen één van de leukste dingen 
binnen de cursus. 

Het vak wordt getoetst aan de hand van de 
presentatie van tien minuten over een opdracht 
uit de werkcolleges, een paper en een tenta-
men. Zelf is Koen niet heel veel tijd kwijt aan 
voorbereiding voor de colleges, hij is meestal 
wel in twee uur per college klaar, en hij noemt 
het vak een beetje een opvulvak: “De sfeer tij-
dens colleges is luchtig, er wordt niet al te veel 
van je verwacht en het blijft allemaal redelijk 
oppervlakkig.’’

Zeker als je al op de middelbare school al 
geschiedenis had of als je nu ook een aantal 
geschiedenisvakken gevolgd hebt, is het vak 
een aanrader voor Koen. “Hoewel je weinig 
voorkennis nodig hebt, kom je dan zelf ook 
makkelijker met voorbeelden.’’

Door Harm van der Linden

Vakkenvuller

Intelligence en internationale 
samenwerking
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De Middellandse Zee is de grens tussen de 
Europese Unie en het verre Afrika en wordt 

vaak voorgesteld als een scheidslijn tussen 
twee compleet verschillende werelden. Het 
door een joods-christelijke achtergrond ge-
vormde Europa wordt verondersteld zeer mo-
dern te zijn, waartegenover het achtergestelde, 
voornamelijk islamitische, Afrika ligt. Hoewel 
deze voorstelling niet geheel ongegrond is, is 
de werkelijkheid veel complexer. Het gebied 
rond de Middellandse Zee was ook een plek 
waar veel confrontaties en ontmoetingen tus-
sen verschillende bevolkingsgroepen plaats-
vonden. In de melting pot van het Mediterrane 
gebied werden identiteiten en instituties ge-
vormd. In de minor De Middellandse Zee: Brug 
en Kloof worden de dwarsverbindingen tussen 
verschillende landen rondom de Middellandse 
Zee onder de loep genomen.

De vakken in de minor worden verzorgd door 
drie verschillende afdelingen, waarvan ‘ons 
eigen’ Taal- en cultuurstudies er één is. Naast 
TCS komen de docenten uit de afdelingen 
Geschiedenis en Islamologie. De minor bestaat 
uit vier vakken, verdeeld over vier periodes. 
Twee van deze periodes zijn in het ene stu-
diejaar, waarna de laatste twee in het nieuwe 
studiejaar te volgen zijn.

Het eerste vak, De Middellandse Zee: Brug en 
Kloof, heeft als doel het opdoen van parate 
kennis over de gebieden rond de Middellandse 
Zee. Het vraagstuk of het gebied daadwerke-
lijk een melting pot is komt aan bod en ook 
de redenen waarom religies juist in dit gebied 

ontstaan zijn, is deel van de eerste cursus. 
In blok 4 wordt het niveau iets opgeschroefd 
en wordt het Middellandse Zeegebied vanaf de 
Middeleeuwen tot het begin van de moderniteit 
besproken. Inzicht krijgen in de breuken tus-
sen verschillende geloofsgroepen die ontston-
den vanaf de middeleeuwen, is het belangrijk-
ste doel van de cursus. Ook belangrijk is het 
bestuderen van minderheden in de verschil-
lende landen: hoe leefden Joden en christenen 
bijvoorbeeld onder het kalifaat?
In de eerste twee blokken van het nieuwe 
studiejaar wordt de minor afgerond, beginnend 
met een cursus over het kolonialisme en het 
postkolonialisme rond de Middellandse Zee. 
Als laatste gaat het over cultuuruitwisseling 
rond de Middellandse Zee, iets wat door de 
jaren heen altijd heeft plaatsgevonden.

De minor De Middellandse Zee: Brug en Kloof 
is een minor voor iedereen die zich inte-
resseert in verschillen tussen cultuur in het 
mediterrane gebied en voor diegenen die meer 
willen weten over de achtergrond van alle 
landen rondom de Middellandse Zee. Medi-
terrane geschiedenis en het bestuderen van 
verschillen in geloof zullen een erg interessant 
pakket vormen, iets wat perfect aansluit bij alle 
kernpakketten van International Studies, maar 
ook bij andere hoofdrichtingen die gaan over 
de relaties tussen Zuid-Europa en Noord-Afri-
ka. Een reisje naar de zonnige stranden aan de 
Middellandse Zee zal voortaan gepaard gaan 
met denken aan wat zich daar allemaal heeft 
afgespeeld. Heerlijk, toch?

Door Merijn van Bruggen

Minority Report

De Middellandse Zee: 
Brug en Kloof
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Nu de kou van de winter eindelijk is wegge-
trokken en de dagen langer worden, kijk 

ik uit naar de zomer. Vooral naar op reis gaan, 
even weg uit Nederland. Een andere cultuur, 
met andere mensen en… Ander eten. Heb jij 
ooit naar een menukaart gekeken in het bui-
tenland en daardoor al je etenslust verloren? 
Het is misschien enigszins gênant om toe te 
geven, maar ik wel. Gelukkig, als je tenmin-
ste in een stad verblijft van een wat grotere 
omvang, kun je dan vertrouwen op een van de 
weinige zekerheden in het leven: de internati-
onale fastfoodketens. Maar wist je dat de prijs 
van jouw favoriete burger of bak gefrituurde 
kip behoorlijk kan verschillen per land? Dit 
prijsverschil en de alomtegenwoordigheid van 
fastfoodketens vielen het Britse nieuwsblad 
The Economist ook op.

In het jaar 1986 (dat is dus al bijna 30 jaar 
geleden!) introduceerde dit blad namelijk de 
zogenaamde ‘Big Mac-index’. Doel was om op 
een luchtige manier het principe van koop-
krachtpariteit uit te leggen. Die term alleen al 
klinkt naar mijn mening rijkelijk vaag. Goed 
dus dat de The Economist initiatief nam om de 
materie iets behapbaarder te maken, of zoals 
ze zelf zeggen: more digestable. Altijd fijn als 
woordgrappen in meerdere talen werken. 

De Big Mac-index is gebaseerd op het gelijk-
namige broodje van McDonald’s. Deze klassie-
ker is over de hele wereld verkrijgbaar, maar 
er staat niet één vaste prijs voor opgeschre-
ven in het Grote Boek van Ronald McDonald. 
Zoals bijna alle producten is ook de Big Mac 
afhankelijk van inflatie, koopkracht en meer 
van dat soort economische fenomenen. De 
index neemt als basiswaarde de gemiddelde 
prijs van de Big Mac in de Verenigde Staten, 
in Amerikaanse dollars dus. Die wordt ver-
geleken met de prijs van de burger in een 
andere munteenheid, waarna met behulp van 
de wisselkoers wordt uitgerekend hoe deze 
munteenheden relatief gewaardeerd worden. 
Daar kun je je waarschijnlijk nog steeds weinig 

bij voorstellen. Met behulp van een voorbeeld 
zal ik het proberen te verduidelijken.

In januari 2015 was de gemiddelde prijs van 
een Big Mac in de Verenigde Staten $4,79 
en in de Eurozone €3,68 (dit is wel een lastig 
gemiddelde omdat de prijzen binnen Euro-
pa vrij grote verschillen vertonen). Daaruit 
kunnen we afleiden dat er een geïmpliceerde 
wisselkoers was van €0,77 voor $1,00, want 
3,68/4,79=0,77. De daadwerkelijke, door de 
markt bepaalde wisselkoers op dat moment 
was gemiddeld €0,86 voor $1,00. Het verschil 
in procenten tussen de geïmpliceerde en daad-
werkelijke wisselkoers was dus 11%, want 
(0,86-0,77)/0,77=11%. Samenvattend bete-
kent dit dat de euro in januari 2015 met 11% 
ondergewaardeerd werd. Dit vergelijken van de 
wisselkoers met de daadwerkelijke koopkracht 
van verschillende munteenheden, noem je 
koopkrachtpariteit.

Gebied Gemiddelde prijs
Januari 2015

Verenigde Staten $4,79

Eurozone €3,68

Geïmpliceerde 
wisselkoers 
Januari 2015
EUR naar USD

Daadwerkelijke 
wisselkoers
Januari 2015
EUR naar USD

0,77 0,86

Waardering -11%

Zoals al eerder gezegd was de Big Mac-index 
oorspronkelijk niet serieus bedoeld, maar The 
Economist zegt dat de Big Mac-index inmid-
dels toch een global standard is geworden, 
met vermeldingen in verscheidene tekstboeken 
en als onderwerp van tientallen academische 
onderzoeken. Daarnaast is het principe zelf al 
vaker herhaald, onder andere door The Econo-
mist zelf, zo bestaan er ook een Talle Latte-in-
dex (naar het drankje van Starbucks), 

Door Max Gruson

De Big Max-index: van hamburgergrap 
tot koopkrachtpariteit 



Door secretaris Linde Meijer

Bestuurscolumn
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een iPod-index (naar de mediadrager van 
Apple) en een Billy-index (naar de boekenkast 
van Ikea).

Dat de Big Mac-index wereldwijd is aangesla-
gen, toont de nood aan voor een simpele uit-
leg van koopkrachtpariteit, maar is niet alleen 
een goede ontwikkeling. De index is namelijk 
wel grappig, maar moet niet te serieus worden 
genomen, omdat het een ernstige versimpeling 
van de realiteit is. Problemen treden bijvoor-
beeld op door culturele verschillen. In de 
westerse wereld zijn fastfoodketens over het 
algemeen relatief goedkoop ten opzichte van 

andere restaurants, waardoor zij een andere 
sociale status en meer verkoop hebben dan in 
andere delen van de wereld, waar de relatieve 
prijs anders is. Hiermee verbonden is het feit 
dat er in eerste instantie niet het bruto binnen-
lands product (oftewel de gemiddelde rijkdom) 
in het model werd meegenomen. Dit is echter 
in een latere versie aangepast.

Zoals je merkt, kan er achter een grap nog een 
heel verhaal zitten. En in dit geval geeft dat 
verhaal je ook nog een mooi excuus om weer 
eens een fastfoodketen te bezoeken: “Het is 
voor economisch onderzoek!” 

Een column schrijven voor de Alalos, als 
Oppertiepmiep van Alias (en ja, ik draag die 

titel met trots): daar draai ik mijn hand natuur-
lijk niet voor om. Maar een onderwerp blijft 
lastig, want als francofiel ben ik niet erg breed 
georiënteerd. Het onderwerp van deze Alalos, 
International Studies, gaat dus aan mij voorbij. 
En de functie van secretaris dan, tja, wat valt 
daar nou over te schrijven? Notulen typen, 
daar houdt het bij de meeste mensen wel op 
als ze een functieomschrijving zouden moeten 
geven. Toch wil ik graag de gelegenheid aan-
grijpen om de functie van secretaris iets meer 
gestalte te geven. 

Een bestuur zonder secretaris is namelijk als 
een K-sjotfeestje zonder bier, dat wordt niks. 
Laat ik voorop stellen dat elke functie binnen 
een bestuur even belangrijk is, maar dat struc-
tuur wordt aangebracht door de secretaris, in 
samenwerking met de voorzitter die de con-
trolefunctie heeft. Voor control freaks zoals ik, 
is de rol van secretaris op het lijf geschreven. 
De secretaris opent bijvoorbeeld de post en is 
zo als eerste op de hoogte van alle belangrijke 

uitnodigingen. Wanneer ze iets niet interes-
sant acht, verdwijnt dat uiteraard meteen de 
prullenbak in. Daarnaast is de Oppertiepmiep 
natuurlijk de grote baas over de notulen en kan 
ze hierin manipuleren wat ze wil. Aapje meer of 
minder, beslissingen wat afzwakken, je eigen 
enthousiasme of juist onverschilligheid wat 
aandikken… geen probleem! Ook past de se-
cretaris censuur toe op de notulen en bepaalt 
zo wie er wel en niet in komen te staan met 
naam en toedracht. En geloof me, alles wordt 
besproken op de bestuursvergaderingen, Alias 
is watching you! 

Goed, alle roze gekheid op een stokje, se-
cretaris is een heerlijke functie waarin ik nog 
steeds uitdaging vind en ontzettend van ge-
niet. En ik zweer natuurlijk op mijn roze hakken 
dat ik altijd eerlijke en professionele notulen 
maak. Het staat je overigens vrij om de notulen 
van het bestuur in te zien. Dus mocht je een 
keer zin hebben om in de rol van controleur te 
kruipen en te bekijken waar we ons zoal mee 
bezig houden, neem eens een kijkje in het 
domein van de Oppertiepmiep! 



Mijn DeLorean stond al te ronken maar ik moest nog even Sesamstraat afkijken voor ik vertrok 
naar de jaren negentig, tijd van fluorescerende trainingspakken, flippo’s, permanentjes en 

matjes. Met 88 mijl per uur en een goed getimede blikseminslag belandde ik zo’n 20 jaar
geleden op een ziek Aliasfeest. Lauwe shit, want het feest was op een boot, de ‘Oude 

Buis’ van de zeilvereniging Histos. De heupkettingen bungelden rond de heupen, ie-
dereen had zijn mooiste spijkerjack uit de kast gehaald en zijn meest flexe britpop-
zonnebril opgezet. Ook de beenwarmers waren weer flink opgetrokken, de hoge 

paardenstaarten getoupeerd en de chockers omgedaan. Kortom: Iedereen 
zag er ziek leip uit. 

Alle strakke mokkels en foute gabbers vermaakten zich prima en 
hakten er lekker op los. De boot lag nog flink schuin bij aankomst, 

maar er werd lekker doorgezopen dus het evenwicht werd in 
de loop van de avond hersteld. Het evenwichtsgevoel van 
de aanwezigen werd overigens tegelijkertijd flink aangetast.

Voor alle mokkels en gabbers 
was er een leuke verassing in de 

vorm van een biervilt-waardebon-ket-
ting waarmee een shotje, snoepje en 

chipje gehaald kon worden. Ook waren 
er enkele speciale gasten waaronder 

Michael Jackson en de Spice Girls, maar 
ik heb ook een Teletubbie gespot, knuffels 

en Elmo. De nodige pauzes werden ingelast 
zodat iedereen zijn Tamagotchi kon voeren.

Niet alleen voor de Tamagotchi’s werd gezorgd, 
ook de gasten konden een hapje halen in de vorm

van een heerlijke tosti. Aan de bar werd lekker ge-
hangen en gesjanst terwijl er gewacht werd op deze 

versnapering. Voor wie het een beetje te warm kreeg 
van dit alles was er de mogelijkheid om bovendeks af te 

koelen. 

Er ontstond paniek toen ik mij bedacht dat teruggaan 
naar 2015 een probleem zou gaan worden. In 1995 was 
het blijkbaar niet mogelijk plutonium ergens op straat te 
fixen (inschattingsfoutje van mijn kant) dus er moest een 
oplossing gevonden worden. De koppen werden bij elkaar 
gestoken en het plan was om de overgebleven Apfelkorn 
te gebruiken in combinatie met de onuitputtelijke energie-
bron in de vorm van wat Furby’s om de DeLorean op gang 
te krijgen. De Furby’s werden aangesloten, de Apfelkorn 
naar binnen gegoten en met Walk on Water uit de radio 
schallend schoot de DeLorean naar voren. In mijn achter-
uitkijkspiegel zag ik nog net hoe onze Alias-voorouders me 
vaarwel groetten met de bekende proost ‘Alias hoog!’ voor 
ik terug naar de toekomst schoot. Het was werkelijk waar 
Furbytastisch.

Partyinspectie
90s Night

Door Romy Halfweeg
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In een mooi pand aan de Oudegracht bevindt 
zich het AAMU, het Aboriginal Art Museum 

Utrecht. Een heerlijk centrale locatie voor een 
museum dus. Afgaande op de buitenkant zou 
je er echter zo voorbij lopen (net als bij het Ne-
derlands Volksbuurtmuseum trouwens, zie de 
eerste Alalos van dit jaar). Alleen wat banners 
met de op het eerste gezicht weinig zeggende 
naam erop, laten je weten dat hier iets te be-
leven valt. Eenmaal binnen is de inrichting een 
mix van een klassiek museum, met lichtge-
kleurde muren en informatiebordjes, en een als 
woonhuis bedoeld grachtenpand, met kamers 
en gangen.

Zoals de ondertitel van het museum al aan-
geeft, bestaat de collectie geheel uit heden-
daagse Aboriginalkunst. Dat is best bijzonder, 
een Europees land dat inheemse kunst verza-

meld van de andere  kant van de wereld, en 
dan ook nog eens hedendaags. De meeste 
mensen zullen wel weten dat de Aboriginals de 
oorspronkelijke bewoners waren van Australië, 
een beetje zoals de indianen in Noord-Ameri-
ka, en misschien heeft een deel ook wel een 
idee van de vorm van hun traditionele kunst 
(met aardkleuren, geometrische vormen en 
heel veel stipjes). Deze werken zijn echter 
relatief recent. Dat betekent niet dat de invloed 
van vroeger niet te zien is. Integendeel, veel 
van de kunst is alsnog zeer traditioneel en 
alles bevat wel een zekere mate van symboliek 
die bij de Aboriginalcultuur hoort.

Bij binnenkomst kom je in een hal waar de 
eerste kunstwerken al staan tentoongesteld. In 
het midden van de ruimte bevinden zich met 
patronen beschilderde palen die zonder twijfel 
een onbekende spirituele boodschap bevatten. 
Aan de muur hangen in de computer bewerkte 
foto’s van mensen op een somber strand, die 
de aankomst van de Europeanen in Australië 
symboliseren. Deze werken zijn onderdeel 
van de tentoonstelling Saltwater Country, die 
ongeveer de helft van het museum in beslag 
neemt. Alhoewel de werken heel divers zijn 
(foto’s, schilderijen, sculpturen) hebben ze 
alle een vrij melancholische ondertoon, waarin 
romantisch wordt teruggedacht aan de natuur 
en het verleden. Dit heeft er misschien mee 
te maken dat al de betrokken kunstenaars 
uit Queensland komen, het gebied waar de 
Aboriginals voor het eerst in contact kwamen 
met westerlingen, Nederlanders. Op de eerste 
verdieping gaat de tentoonstelling verder, met 
onder andere een installatie van fuiken en een 
werk met in brons uitgevoerde kwallen.
 

Door Imke Slaats en Max Gruson

De Alalos Museumbende bezoekt...

Het AAMU - Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
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Op de tweede verdieping wordt de perma-
nente collectie tentoongesteld. Hier komen 
allerlei traditionele Aboriginalthema’s aan 
bod, die veelal betrekking hebben op 
spiritualiteit. Wat ons opvalt is dat er veel 
gebruik wordt gemaakt van materialen 
die uniek zijn voor de Aboriginals, zoals 
boombast dat is behandeld met natuurlijke 
oliën en beschilderd met okerpigmenten uit 
het landschap zelf. Echt authentiek en iets 
wat je in andere musea niet gauw tegen 
zal komen. De schildertechniek die bij de 
meeste schilderijen wordt gebruikt, is het 
schilderen van stipjes, ook karakteriserend 
Aboriginal en daardoor erg bijzonder. Dat 
is vooral de charme van het AAMU: de 
unieke collectie. Daarnaast is de indeling 
van het museum prettig en origineel door 
de kamers en verdiepingen. Wel loop je er 
vrij snel doorheen, de oppervlakte is niet 
zo heel groot, daardoor is het geen muse-
um om een hele middag door te brengen, 
maar leuk voor bijvoorbeeld tussen twee 
colleges door. 

Een beetje jammer is de presentatie van de 
kunstwerken. Het is in het museum be-
hoorlijk zoeken naar achtergrondinformatie 
over de betreffende bevolkingsgroep en 
hun geschiedenis, terwijl dit toch essenti-
eel is voor het daadwerkelijk begrijpen van 
de kunstwerken. Ook specifieke informatie 
ontbreekt regelmatig. Soms hangen er ex-
tra bordjes met verklarende teksten of een 
uitspraak van de kunstenaar, maar vaak 
blijft het beperkt tot het standaard infor-
matiebordje met de gebruikelijke feitjes als 
naam van de kunstenaar, materiaal en jaar. 
Wel krijgen we bij binnenkomst een handig 
boekje met achtergrondinformatie over de 
werken van de tijdelijke tentoonstelling.

Wat ten slotte opviel was de aandacht 
voor kinderen: er is een hele kamer waar 
kinderen lekker kunnen knutselen terwijl 
ze naar educatieve programma’s zoals Het 
Klokhuis kijken en er is een speurtocht be-
schikbaar. Dit onderdeel hebben wij helaas 
(toch net een andere leeftijdsklasse) over-
geslagen en dan ook niet meegenomen in 
ons eindoordeel, maar als wij alsnog met 
graffiti een bepaalde hoeveelheid sterren 
op de muur hadden mogen spuiten, waren 
dit er 3,5 geweest.
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Gekreuke lde  sp innen
De vage herinneringen van het verre verleden die
Soms als lijken verspreid over de straat
Lijken te liggen
Dat iets levenloos lijkt dat je
Niet weet wat het is dus
Dan maar porren met een stok en
Hopen dat iets onbewogen blijft
Zoals je soms gekreukelde spinnen vindt
In de droge hoeken van de kamer
En zachtjes blaast want
De nieuwsgierigheid is vader van
De angst het voorzichtig steken van de
Wijsvinger in het kokende water
Daarna het huilende kind de
Troostende hand

De paniek als de spin zich weer
Uitklapt

Thomas van ‘t Groenewout

Met  mi jn  open  ogen
In mijn dromen loop ik

blind voor grenzen
langs barrières

die geen barrières meer zijn
verken ik alles

wat vreemd is voor mij
zonder angst

voor het onbekende
leer ik

een glimp van alles kennen
bekeken door een cameralens

niets
leer ik kennen

zoals het werkelijk is
het zijn beelden

in mijn herinnering
vervaagd en half vergeten

wellicht is het
zoveel mooier om

stil te staan en
te kijken

met mijn ogen geopend

Marijke Prevoo

Poëzie
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Een uitspraak over reizen waar ik nog nooit 
bronvermelding bij heb gevonden, maar die 

daarom niet minder waar is: “Traveling is the 
only thing you buy that makes you richer.” Uit-
eenlopende ervaringen, nieuwe indrukken en 
afstand creëren tot het thuisfront is onbetaal-
baar. Maar daar sta je dan, met een niet al te 
zuinige studieschuld, een nulurencontract en 
een huisbaas die er ook dit jaar weer vijf pro-
cent extra uit weet te persen. Gelukkig zijn er 
ook voor de echte sloebers genoeg mogelijk-
heden om over de grens te overleven zonder 
zich in het criminele circuit te hoeven storten. 

Het reizen zelf gaat nog wel: een vliegticket 
boek je ruim op tijd en de echte durfal steekt 
gewoon zijn duim omhoog bij een benzinesta-
tion. Maar hoe zorg je ervoor dat je het reizen 
langer dan twee weken uithoudt? Wissel het 
reizen af met (vrijwilligers)werk. Een paar tips.

Were ldwerk  (vakant iewerk  +  v r i jw i l l i -
gerswerk )
Op wereldwerk staan veel vakantiebanen: van 
kaasboerderijen tot hotels, voor animatoren 
maar ook voor klussers, op kaasboerderijen 
maar ook in hotels. Het is een soort prikbord 
waar zowel grotere organisaties als familie-
bedrijfjes je uitnodigen om een paar weken of 
maanden in hun land te vertoeven. Klik voor 
de wat minder voor de hand liggende locaties 
vooral even voorbij de premium-advertenties.
http://www.wereldwerk.eu

WWOOF (v r i jw i l l igerswerk )
Via WWOOF (Working Weekends on Organic 
Farms) kan je inmiddels in 99 landen over de 
hele wereld aan de slag in de biologische land-
bouw. Het kost je twee tientjes om WWOOF’er 

te worden. Via de website neem je contact op 
met bijvoorbeeld een wijngaard in Frankrijk, 
een olijvenplukkerij in Griekenland of een boer-
derij op Hawaii. Zie het niet als een baan: je 
werkt voor kost en inwoning, niet voor een ver-
goeding. Voor de WWOOF-aanhangers is het 
vooral belangrijk om elkaar te leren over het 
landelijke leven, over het groeien van gewas-
sen en andere culturen: je zult op de boerderij-
en dan ook veel WWOOF’ers uit andere landen 
tegenkomen leren kennen.
http://www.wwoof.net

Anywork  Anywhere  (werk  +  v r i jw i l l i -
gerswerk )
Deze paars-oranje site mag een potsierlijke 
lay-out hebben, ze heeft een praktische zoek-
functie die je misschien wel naar een mooie 
tijd in China of Schotland leidt. 
http://www.anyworkanywhere.com

F ind  a  Crew &  Crew Bay  (werk  +  v r i j -
w i l l igerswerk )
Wanneer je genoeg hebt van boerderijen en 
hotels, wordt het misschien tijd om de zeilen te 
hijsen en koers te zetten richting een baantje 
op een boot. Het zal je verbazen hoeveel rij-
kelui iemand zoekt om wat klusjes te doen en 
je in ruil daarvoor gratis mee laat gaan op zijn 
cruise door de Caraïben. 
https://www.findacrew.net, http://www.crew-
bay.com

Tot slot: laat vooral iedereen die je kent weten 
dat je er op uit wil. Het kan zomaar zijn dat de 
vader van de dakdekker van de buurman van 
je moeder een coniferenkwekerij in Macedonië 
heeft.

Door Zita Veugen

Geen cent te makken



Van augustus tot september 2013 verbleef 
Leonie van Bruggen, vierdejaars student TCS, 
in Kaapstad, Zuid-Afrika, om daar de stage van 
haar dromen te lopen. Tweeënhalve maand lang 
werkte ze voor een mensenrechtenorganisatie, 
waar ze de lokale bevolking bijstond met aller-
lei verschillende dingen: van het verlenen van 
juridische hulp tot het geven van workshops in 
jeugdgevangenissen om daar het zelfbeeld van 
criminele jongeren op te krikken.

Leonie wilde stage lopen, maar ze wilde eigenlijk 
ook wel voor langere tijd naar het buitenland. 
Ze vond de ideale combinatie: een buitenlandse 
stage. De stage die Leonie deed, heeft ze gere-
geld via de organisatie Projects Abroad. Projects 
Abroad is een wereldwijde organisatie die vrijwil-
ligerswerk en stage over de hele wereld regelt en 
dus ook in Zuid-Afrika.

Binnen de hoofdrichting Politieke Geschiedenis 
en Internationale Betrekkingen (nu International 
Studies) doet Leonie de track Conflict Studies & 
Human Rights. Haar stage sloot dus mooi aan bij 
deze hoofdrichting. De theoretische kennis die ze 
aan de universiteit in Utrecht had geleerd kon ze 
in Zuid-Afrika niet heel veel toepassen, maar de 
in Utrecht opgedane kennis over stedelijk geweld 
en criminaliteit ervoer ze toch wel als nuttig.

Ze woonde samen met vijf andere mensen (waar-
onder drie andere Nederlanders) bij een gastge-
zinmoeder die ook voor hun kookte, voornamelijk 
aardappels. Geen gebraden antilopenhoofden of 
giraffenoren. Het was een gewoon stenen huis, 
met een normaal toilet – in tegenstelling tot wat 
velen denken van ‘onderontwikkeld’ Afrika. Zuid-
Afrika is relatief ontwikkeld, zeker vergeleken met 
veel andere Afrikaanse landen. ‘Het is veel wes-
terser dan meestal wordt gedacht,’ vertelt Leonie. 
‘In Kaapstad heb je ook gewoon een Subway en 
een Starbucks op iedere hoek van de straat.’.

Tussen haar stage door had Leonie niet heel veel 
vrije tijd, maar toch is het haar gelukt een bezoek 
te brengen aan de townships en Zuid-Afrika én 
om met een elastieken koord aan haar enkels van 

de 216 meter hoge Bloukransbrug af te sprin-
gen: iets wat ze nooit meer zal vergeten. 

Voor haar master wil Leonie graag weer terug 
naar Zuid-Afrika, maar dan wel voor een ander 
project. Of naar Jamaica, wie weet. Niemand die 
haar tegenhoudt. Ten slotte nog één tip: mocht 
je ooit nog de kans krijgen om een stukje struis-
vogelvlees te eten, niet doen. Het smaakt naar 
zeep, als we Leonie mogen geloven.

I nez  Tre f fe rs  doet  de  maste r  In te r-
na t iona le  Bet rekk ingen  in  H is to r i sch 
Perspect ie f ,  h ie r  aan  de  UU

Door haar hoofdrichting kwam Inez erachter dat 
ze internationale betrekkingen en in het bijzon-
der Europese integratie heel interessant vond. 
Ze vond daarnaast de docenten erg goed, wat 
haar nog meer motiveerde om door te gaan met 
de aansluitende master. Haar scriptie schrijft ze 
over trans-Atlantische handelsbetrekkingen. Ze 
vergelijkt de huidige onderhandelingen tus-
sen de VS en de EU over het opzetten van een 
vrijhandelsverdrag met vergelijkbare onderhan-
delingen in 1962. Op die manier combineert ze 
historisch onderzoek met actuele ontwikkelingen. 
Tijdens haar stage heeft ze haar interesses voor 
beleid, ondernemerschap en Europese inte-
gratie kunnen combineren door stage te lopen 
bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Brussel. 
Dat zijn belangenvertegenwoordigers voor het 
Nederlandse bedrijfsleven bij de Europese Unie. 
Inez vertelt dat ze vooral tijdens haar stage veel 
heeft gehad aan de brede achtergrondkennis die 
ze heeft opgedaan bij TCS. Na haar master wil 
ze het liefst weer gaan werken in Brussel. Inez 
heeft de volgende tips: vergelijk goed de focus 
van masters aan verschillende universiteiten en 
ontdek extra vaardigheden en interesses door 
stage te lopen (ook buiten je vakgebied). Dat 
ontdekken kan ook naast je studie bij verschil-
lende organisaties, commissies of verenigingen; 
maak daar gebruik van! 

Stage én buitenland: 
Leonie in Kaapstad
Door Annemijn Pikaar
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“Mijn god wat doe ik hier” spookte het de eerste week 
van mijn semester in Hong Kong bijna dagelijks door 
mijn hoofd. Overal waar ik keek, zag ik betonnen wol-
kenkrabbers, massa’s mensen en dat alles onder de 
meest grauwe lucht die ik ooit gezien had. Mijn kamer 
op de campus is twee keer zo klein als het Aliashok 
(en daar dan weer de helft van omdat ik hem deel met 
iemand anders), alle faculteitsgebouwen zijn een pok-
keneind bergopwaarts (zonder fiets) en in de kantines 
is niets anders te eten dan grove stukken vlees com-
pleet met vel, botten en pezen (voor ontbijt, lunch en 
avondeten). Uiteraard werd ik al snel ziek en ik kan niet 
anders zeggen dan dat ik me ontzettend ongelukkig 
voelde. Op dit moment, ruim twee maanden later, kan 
ik me haast niet meer voorstellen dat het destijds zo 
ellendig was: ik voel me thuis, vind het makkelijker om 
te eten met stokjes en ren als een ware berggeit naar 
mijn colleges. 

Nog altijd kan ik niet zeggen dat Hong Kong een 
mooie stad is, maar interessant is het zeker. 

De grote verschillen tussen arm en rijk, het 
samengaan van traditionele en westerse 

cultuur en de sluimerende strijd tussen 
Chinezen en Hongkongers zorgen er 

constant voor dat ik van de ene 
in de andere verbazing val. 

Hong Kong is iets kleiner 
dan de provincie Utrecht 

maar heeft zeven keer 
zo veel inwoners 

(ruim 7 miljoen). 
Jaarlijks ko-

men daar 
nog 

eens 55 miljoen toe-
risten bovenop waar-
door je hier nooit alleen 
bent. Door de concurrentie 
op de arbeidsmarkt is rijkdom 
één van de belangrijkste levens-
doelen geworden in Hong Kong. Met 
Chinees Nieuwjaar wens je in tempels 
om meer welvaart, krijg je als ongetrouwd 
persoon geld van je naasten en eet je ge-
rechten met namen die in het Chinees hetzelfde 
klinken als de woorden voor bijvoorbeeld rijkdom en 
voorspoed. De toestroom van Chinezen van het vaste 
land (mainlanders) zijn de Hongkongers dan ook een 
doorn in het oog: ze zorgen voor nog meer concurrentie 
en helpen volgens velen de economie om zeep. Zelfs 
op de universiteit worden Mainlanders gediscrimineerd 
doordat locals liever niet met hen om willen gaan en zij 
de zondebok zijn als er iets vies of kapot is gemaakt. 

Niet alleen tussen locals en mainlanders verloopt het 
contact stroef: door de grote cultuurverschillen is het 
ook als westerse student moeilijk om te mengen. Een 
van de grootste verschillen tussen lokale en uitwisse-
lingsstudenten is uitgaan, want dat doet men hier niet. 
Alcohol is typisch iets voor dronken mannen en uitwis-
selingsstudenten, en clubs en bars worden door velen 
dan ook gezien als gevaarlijk. Heb je heimwee dan is 
het uitgaansgebied LKF de beste plek om naar toe te 
gaan: je zult er geen enkele Chinees meer tegenkomen 
en doordat wodka voor vrouwen gratis is, vergeet je al 
snel al je zorgen. 

Door de centrale ligging van Hong Kong is het makkelijk 
en goedkoop om tripjes te maken naar buurlanden en 
naast leuke vakken als Mandarijn en Genderstudies in 
Azië maakt ook dat mijn uitwisseling helemaal fantas-

tisch! 

Buitenlandverslag:
Michel in Hong Kong
Door Michel Franken
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Utrecht is een stad vol met internatio-
nale studenten. Maar hoe is het nou 
eigenlijk om als expat in Utrecht te 
wonen? Zijn er veel dingen waaraan 
ze moesten wennen? En wat is hun 
oordeel over the Dutch experience? 
Zo wonen ook Anestis Amanatidis, 
Mark Kampmann en Simona Stoyano-
va in Utrecht. Ze studeren alledrie aan 
de Hogeschool Utrecht en verblijven 
in internationale huizen te Lombok. 

Op de eerste vraag: “Waarom heb je 
voor Nederland, en specifiek Utrecht 
gekozen?” komen verschillende 
antwoorden. Anestis, die Griekse 
oorsprong is maar in Duitsland is 
opgegroeid, koos na universiteiten 
in Engeland en Barcelona toch voor 
Utrecht. De grootste reden was de 
studie die hij nu volgt: International 
Communication and Media. En hij 
houdt van Joppiesaus. Mark, die 
dezelfde studie volgt, wilde in eerste 
instantie niet per se naar het buiten-
land. Door de hoge toegangseisen 
van de universiteiten in Duitsland, 
besloot hij toch naar Nederland te 
gaan. Simona’s keuze voor Nederland 
kwam in eerste instantie niet door het 
onderwijs. Op haar zeventiende ver-
bleef zij voor een tijd bij een vriendin 
in Nederland en viel als een blok voor 
het Nederlandse studentenleven. 
Haar keuze om Bulgarije voor Neder-
land in te ruilen stond toen al vast. 
“Ik had geen verwachtingen, heb er 
nauwelijks over nagedacht, ik heb 
me gewoon ingeschreven en werd 
toegelaten… Het was dus geen plan, 
maar het werkt allemaal en ik voel me 
gelukkig.”

Boterhammen lunchen in een caravan: 
internationale studenten in Nederland
Door Leisan Luu

De zogeheten culture shocks hebben 
Anestis, Mark en Simona niet meege-
maakt. Mark merkt wel op dat hij moest 
wennen aan het eten van brood in de 
middag, omdat hij is gewend aan een 
warme maaltijd tijdens de lunch. Klaar-
blijkelijk zijn onze ‘boterhammen tussen 
de middag’ echt heel Nederlands, want 
Anestis en Simona kunnen dit beamen. 
Verder vertelt Mark dat Nederland 
kleiner is dan dat hij had verwacht en 
dat hij de drukte van Utrecht pas ont-
dekte toen hij een keer de fiets pakte. 
In tegenstelling tot Mark, doet Simona 
liever niet mee aan onze fietscultuur. “Ik 
haat fietsen,” zegt ze. “In Bulgarije rijdt 
iedereen overal met de auto heen!” 

Voor Anestis is er nog maar één puz-
zel die hij nog niet heeft opgelost. “Er 
is iets wat me echt is opgevallen, dat 
komt vanuit mijn Griekse achtergrond, 
en dat is het verschil in intimiteit.” Zo 
is het vaak voorgekomen dat men-
sen hem hebben gevraagd wat meer 
afstand te nemen. Hij legt uit dat hij ge-
wend is om iemand te begroeten met 
een handdruk op de schouder, maar hij 
krijgt het idee dat het wordt gezien als 
beledigend in Nederland. “Dat is juist 
normaal voor mij… Het toont gewoon 
iets meer dan gewoon maar voor 
iemand staan en vragen hoe het gaat.” 
Zelfs na lange bespreking rondom dit 
fenomeen, blijft dit dilemma onoplos-
baar. “Ik prober me er nog steeds aan 
aan te passen eerlijk gezegd. Sommige 
mensen geef je een kus, sommige 
twee of drie. Andere mensen geef je 
alleen een knuffel of begroet je zelfs 
zonder enige aanraking. Het is zo raar, 
ik moet dat nog maar eens goed be-
studeren denk ik.”
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Ondertussen zijn wij eerstejaars al hard op weg om 
onszelf tweedejaars te mogen noemen, wat een 
stuk beter klinkt. Terwijl ik dit schrijf, aan het begin 
van blok 3, zijn we al over de helft van het jaar 
en dus komt godzijdank de zomervakantie steeds 
dichterbij. Tijd om hier rustig naar uit te kijken is 
er niet, want ondertussen hebben we al een hoop 
obstakels moeten overwinnen. Twee tentamenwe-
ken, allerlei opdrachten tussendoor en we hebben 
zelfs al moeten nadenken over welke hoofdrichting 
we willen gaan volgen. Tussen alle toekomstdromen 
door moet er hard gewerkt worden.

Het is al bijna niet meer voorstellen dat ik, en vele 
andere huidige eerstejaars, iets meer dan een half 
jaar geleden nog door de gangen van mijn mid-
delbare school liep, van les naar les, me afvragend 
wat ik volgend jaar toch eens zou gaan studeren. 

Gelukkig vertoont de universiteit weinig gelijkenis 
met mijn oude school: ik word niet meer omringd 
door brugklassers en het gehalte glitter-Uggs en 
hippe panterprintjassen van de CoolCat is hier ook 
drastisch lager. Toch heb ik me als eerstejaars wel 
af en toe een brugpieper gevoeld. Hoewel ik mijn 
Kiplingrugzak heb thuisgelaten en ook van mijn 
buitenboordbeugel af ben, moest ik toch nog wel 
eens zoeken naar een lokaal en voelde ik me jong 
en vooral klein terwijl ik door de onbekende gangen 
struinde. 

Gelukkig ben ik na een half jaar redelijk ingebur-
gerd, meters gegroeid en ook een aantal jaar ouder 
geworden. De tijd lijkt te vliegen en ik vrees dat na 
volgend jaar mijn midlifecrisis snel de kop op zal 
steken. Toch hoop ik dat ik hier nog een tijdje mag 
blijven, want de universiteit bevalt me een stuk beter 
dan de middelbare school. En over een half jaar ben 
ik eindelijk geen brugklasser meer. 

Eerstejaarscolumn: brugklasser
Door Imke Slaats

Wat betreft het Nederlands onderwijs, zegt Simona: “Nederland heeft een goede standaard.” Het feit dat 
het niveau hoog ligt en er veel van studenten wordt verwacht vindt ze fijn, want dat geeft ruimte voor ambi-
tie. Simona benadrukt dat er heel breed wordt lesgegeven. Bovendien worden internationale studenten ook 
goed opgevangen, zo vertelt ze dat ze op haar eerste collegedag veel nuttige informatie kreeg. 

Het probleem van een kamer vinden is ons allen bekend, 
en is er ook onder internationale studenten. Zo brengt Mark 
naar voren dat hij een tijdje in een caravan heeft gewoond. 
Hij vertelt hoe zijn eerste studiedag steeds dichterbij kwam 
en hij nog steeds geen kamer had. “M’n moeder kwam met 
een briljant idee om een caravan van mijn oom te lenen en 
naar Nederland te slepen. Het was maar een grapje, maar 
die grap werd wel realiteit.”  Mark woonde zo zijn eerste 
twee maanden op een kleine camping in het noorden van 
Utrecht. “I had a really good time!”

Het antwoord op hoe hun eigen Dutch experience is geweest, is erg enthousiast. Mark zegt: “Ik ben heel 
blij dat ik hier ben. Het is een aantrekkelijk land, ook als ik aan mijn toekomst denk. Misschien wil ik hier 
later ook wel werken, maar dat weet ik nog niet hoor.” Voor Anestis is zijn Utrechtse avontuur “perfect!” 
Hij houdt van de stad Utrecht en de cultuur. Het was één van zijn beste beslissingen om naar Utrecht te 
komen. En Simona geeft een kort maar krachtig antwoord: “Het is gezellig.” De woorden die vallen rondom 
het onderwerp Nederlanders, klinken niet geheel onbekend in de oren: “Nederlanders zijn erg to the point.” 
Maar zo ook “surprisingly friendly” en “open-minded”.

Een tip die ze voor toekomstige expats geven is vooral om open te zijn naar alles. Anestis benadrukt dat 
is het belangrijk om jezelf niet te isoleren. Als je niet open staat en niet benieuwd bent naar andere cultu-
ren dan kan je beter niet naar het buitenland gaan, stelt hij. Hiernaast zegt Mark dat het je helpt om op te 
groeien, doordat je andere mensen leert kennen, maar ook jezelf.

Als favoriete Nederlandse woorden 
werden woorden ‘Lekker’(Simona) 
en ‘Uitstekend’(Mark) gekozen. En 
als afsluiter Anestis’ favoriet: “Als jij 
een frikandel zou zijn, dan zou jij een 
frikandel speciaal zijn.” 
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FAVORIETE WOORDEN

De drie internationale studenten kennen 
ook al een beetje Nederlands. Dit zijn hun 
lievelingsuitspraken:

‘Lekker’ - Simona
‘Uitstekend’ - Mark
‘Als jij een frikandel zou zijn, dan zou jij een 
frikandel speciaal zijn’ - Anestis



Eindelijk is het zover, het ___________(thema) feest van Alias en ___________
(andere studievereniging)! Je bent _____(getal) weken geleden al begonnen met je 
outfit samenstellen en vanavond zal je er ___________(bijwoord) uitzien in je ___
________(kleur+e) ___________(winterkledingstuk), je ___________(negatief 
bijvoeglijk naamwoord) ___________(iets wat je oma draagt) en je ___________ 
(gekke accessoire). Voor je met je ___________(voertuig) naar ___________(plek 
om te feesten) vertrekt, ga je ___________(werkwoord) met ___________(Alias 
bestuurslid) en ___________ (bekende Nederlander). Het is hartstikke gezellig, 
vooral als ___________(zelfde bestuurslid) haar ___________(camping 
kledingstuk) om haar ___________(lichaamsdeel) bindt. Dan is het toch echt tijd om 
naar het feest te gaan. In jullie ___________(bijvoeglijk naamwoord) outfits komen 
jullie aan. Maar als jullie binnen stappen, blijkt er iets vreselijk mis te zijn. Aliassers 
staan recht tegenover de mensen van ___________(zelfde andere studievereniging), 
die zich in een ___________(ander thema) thema verkleed hebben! Er worden wat 
scheldwoorden over en weer geroepen als stomme ___________(dessert, meervoud) 
en achterlijke ___________ (kerstattribuut, meervoud). De spanning is om te 
snijden. Dan draait de dj _______________ (fout lied) en iedereen begint een beetje 
te ________________ (werkwoord). De aanwezigen blijven ________________ 
(negatief humeur) naar elkaar kijken. De sfeer is niet te harden en heldhaftig als je 
bent besluit je er á la ___________ (antiheld) iets aan te doen. Je pakt de arm van  
_______________(naam vriendin) en sleept haar mee naar ______________
_(plek inclusief lidwoord). Je _________________ (manier van communiceren, 
jij-vorm) haar het plan toe en jullie gaan terug naar binnen. Als ______________
____(cartoonfiguur, meervoud) rennen jullie naar binnen en beginnen jullie te ___
______________ (werkwoord). Je grijpt een _________________ (voorwerp) 
van een Aliasser en gooit het naar ________________ (persoon van de andere 
studievereniging). __________ (naam zelfde vriendin) pakt een ______________
_____(kledingstuk) en trekt het aan bij een andere feestganger. _______________
____(accessoire, meervoud) en ___________________(soort schoen, meervoud) 
vliegen door de zaal. Het duurt _________(getal) minuten, maar dan is iedereen 
gekleed als een _____________(bijvoeglijk naamwoord binnen het eerste thema) 
___________________(zelfstandig naamwoord binnen het tweede thema). Er is 
vrede, alcohol en een oncharmant fotomoment dat helaas voor jou op ___________ 
(social medium) belandt.

Invulverhaal ‘Conflict op de dansvloer’  
(of iets anders leuks)

Romy Halfweeg en Marijke Prevoo
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Fictie
Stapelbedden en 

        stuivers tellen  
Door Zita Veugen

Ik vertel een verhaal. Het is niet van mij, maar ik vond het op straat en het stond me. De eerste 
keer dat ik een pen op papier had gezet deed ik dat niet onder mijn eigen naam: ik leende die van mijn 

broertje. Ze zijn hem altijd briljant blijven vinden. Twintig jaar later en ik ben nog steeds een huichelaar. Mijn 
grootste leugen is nog wel dat ik hier ben en niet thuis. Dat ik de deur achter me dichtgooide, betekent niet 

dat ik het meende. Mijn reisblog blijft leeg, maar niet omdat ik het te druk heb om te schrijven. 

De kaartjes die ik schrijf, stop ik in rode prullenbakken in plaats van brievenbussen. Ik heb geprobeerd wat te 
brouwen van de plaatselijke markt, maar ging er telkens met lege handen weg. Ze zouden me in de keuken van het 
hostel zien aankomen. Ik bak nog geen ei. Ik boek nog geen rondvaartboot zonder halverwege te verdwalen. Toch 

geef ik hier complimenten, merk ik. Ik zeg “Wat ziet het er hier gezellig uit.” en ik geloof bijna dat ik zou willen blijven. 
Al is het alleen maar omdat ik zie dat ik zo mijn best doe om het hier nog een dag langer vol te houden. 

De mensen om me heen kan ik niet verdragen omdat ze zoveel op me lijken, maar daarom weet ik ook precies welke 
boeken ze zouden moeten lezen. Daar trappen ze in. Ik zeg dat ik de gratis stadswandeling al een keer gelopen 

heb, de verwilderde koppen die tegelijkertijd omhoogkijken en een grijns imiteren op het juiste moment. Ze luiste-
ren gretig, naar mij en naar ieder ander die ze in de waan laat van een zinnig bestaan. Als ze uitgeblust neerplof-

fen op de bank van deze woonkamer waar niemand zich ooit thuis heeft kunnen voelen, steek ik van wal over 
de stempels in mijn paspoort en de blaren op mijn hak. Ook ik was ooit zo gretig om te vertrekken, maar 
alleen hun verlangen naar een lange vlucht put me nu al uit. Ik vertel verder over gastvrije vreemdelingen, 

gevaarlijke drankjes en de gaten in mijn zolen. 

Nog één slapeloze nacht in een kamer vol gekuch en ik leer ze stuk voor stuk dat ik niet hun 
nieuwe beste vriend ben, maar een oninteressante voorbijganger die nooit iets voor ze heeft 

betekend. Ik zie mezelf al staan op het vliegveld, onzeker of er überhaupt nog vrienden 
zijn die zich verheugen op mijn terugkomst. Dan vertel ik gedetailleerd en leven-

dig over hoe ik mijn hart heb verpand aan deze stad aan de andere kant 
van de wereld, aan de mensen die ik nooit zal vergeten en het eten 

dat een eigenzinnige wereld tot leven bracht. Ze zullen 
me geloven en me achterna gaan. Maar ik 

niet: ik blijf thuis.
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Mister and Mississippi is een band die te 
typeren valt onder het genre indie-folk. Ze 

schrijven diepe liedjes met een mooie opbouw 
waarin de mystieke sfeer te voelen is en de 
teksten je grijpen. Van hun nieuwe album We 
only part to meet again had ik hoge verwach-
tingen, omdat ik ze al eens live heb zien 
optreden.

Mijn verwachtingen worden zeker waarge-
maakt en misschien zelfs overtroffen. Alleen 
de titel van het album al, welke ook de titel 
van een liedje is, spreekt me ontzettend aan. 
Het is het toonbeeld van de mooie teksten die 
de band schrijft. Terugkerende thema’s in de 
liedjes zijn afscheid nemen en hoop en ver-
wachtingen hebben. 

Mijn favorieten zijn We only part to meet 
again en Shape Shifter. De eerste doet me-
lancholisch aan en vind ik zeer representatief 
voor wie Mister and Mississippi is. For us to 
remember heeft een prachtige opbouw en een 
mooie tekst. Het is een wat rustiger en emo-
tioneel lied dus daar moet je wel van houden. 
Als je iets meer up-tempo wilt luisteren, raad 
ik je In between aan, maar over het algemeen 
maakt de band meer meeslepende liedjes, wat 
ook past bij het genre. Het album is prettig 
om naar te luisteren met een fijne afwisseling 
tussen de liedjes. 

De diepte en het gevoel van de nummers zul-
len live nog beter tot hun recht komen. Mocht 
je kaartjes kunnen bemachtigen voor hun nieu-
we tour dan kan ik niet anders zeggen dan: ga 
ervoor, leen bij, wacht niet op die stufi. Ga.

Islands is het debuutalbum van de Britse 
band Bear’s Den. Het indie-folk album is aan 

het einde van het afgelopen jaar uitgekomen 
en is mogelijk het begin van een zegetocht 
langs alle festivals van weleer. De band wordt 
vaak vergeleken met Mumford & Sons, Daugh-
ter en Ben Howard, maar het is Bear’s Den wel 
degelijk gelukt om op Islands een eigen sound 
neer te zetten.

De enige single die voor dit album uit kwam, 
Elysium, is een van de sterkere nummers op 
het album, een gevoelig nummer waarbij rustig 
wegdromen op een mooie lentedag helemaal 
geen vreemd idee is. Voordat dit nummer - dat 
als negende op het album verschijnt - voorbij 
komt, is er gelukkig genoeg om van te genie-
ten en om bij weg te dromen, iets wat wel het 
oppassen waard is: het kan goed gebeuren dat 
tijdens het luisteren, ergens in het midden van 
het album, een oogje dicht is gevallen. Ge-
lukkig gebeurt dit dan wel op een heerlijke en 
rustige manier.

Een echte knaller op het album is er niet, maar 
alle nummers zijn degelijk en van prima kwali-
teit. Als achtergrondmuziek tijdens het stude-
ren, is het luisteren van dit album zeker aan te 
raden maar ook op ieder ander moment van de 
dag is het prima vertoeven op de stembanden 
van dit folktrio.

Islands is kort gezegd een prima debuutalbum 
van een band voor de toekomst: dit jaar staat 
Bear’s Den op Lowlands, waarna het niet on-
waarschijnlijk is dat volgend jaar zalen als de 
Heineken Music Hall ook aangedaan worden.

Door Merijn van BruggenDoor Daní Püttmann

Bear’s Den – Islands
Mister and Mississippi – 

We only part to meet again

Recensies
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Door Max GrusonDoor Thomas van ’t Groenewout

Late Rembrandt 
in het RijksmuseumAmerican Sniper

Recensies

Er is veel heisa geweest rondom American 
Sniper en de vermeende oorlogsverheer-

lijking van regisseur Clint Eastwood. Ik ben 
van mening dat de film niet oorlog verheerlijkt, 
maar wel de hoofdpersoon, scherpschutter 
Chris Kyle, iemand die niet verheerlijkt zou 
moeten worden. Ondertussen werd de film 
wel voor zes Oscars genomineerd (waaronder 
Beste Film), waarvan er één ook werd gewon-
nen. Het doet je bijna vergeten dat de film zelf 
helemaal niet zo memorabel is. 

American Sniper laat de oorlog in Irak zien 
en hoe deze soldaten thuis blijft achtervolgen 
(een beetje als The Hurt Locker, maar dan an-
ders). Het probleem is alleen dat dit niet heel 
interessant wordt uitgewerkt: je ziet hoe Kyle 
wat gespannen rondkijkt en soms geërgerd 
reageert, maar verder wordt er niet bepaald 
diep op ingegaan. De film richt zich vooral op 
Kyles tijd in Irak, waar hij door de jaren heen 
uitgroeide tot de meest dodelijke Amerikaanse 
scherpschutter ooit. De scènes waarin Kyle 
in actie te zien is, zijn soms zenuwslopend 
spannend. Dit moet geprezen worden, maar 
tegelijkertijd is spanning een element dat je 
van elke oorlogsfilm wel mag verwachten. De 
film wordt vooral gedragen door sterk acteer-
werk van Bradley Cooper en Sienna Miller en 
door Eastwoods vermogen om spanning te 
creëren. Verder zal de film herinnerd worden 
vanwege zijn controversiële hoofdpersonage 
en de plastic baby die door Bradley Cooper 
wordt getroost. 

Vanuit alle hoeken van de wereld zijn ze 
overgevlogen: de schilderijen, etsen en 

schetsen. Voor één keer zijn ze verenigd in een 
tentoonstelling over het late werk van Rem-
brandt. Heel bijzonder dus. Ik liep dan ook 
vol verwachting het Rijksmuseum binnen en 
na mijn bezoek kan ik blij concluderen dat de 
premisse meer dan waargemaakt werd.

Het werk van Rembrandt blijft prachtig en 
uniek, zeker voor zijn tijd, aangezien hij in de 
jaren voor zijn dood steeds meer begon te 
experimenteren en af te wijken van het toen 
gebruikelijke naïeve realisme. De enorme 
verscheidenheid aan gebruikte kwastgroottes, 
de speling met licht, Rembrandt loopt eigenlijk 
vooruit op zijn tijd.

De tentoonstelling zelf is op een toegankelijke 
manier gepresenteerd. De zalen zijn onderver-
deeld in verschillende thema’s uit het leven 
of het werk van Rembrandt en de tekst op de 
informatiebordjes is verhalend geschreven.

Als er iets ten nadele van de tentoonstelling 
spreekt, is dat zonder twijfel de drukte. Het 
Rijksmuseum heeft verschillende timeslots ge-
organiseerd en daardoor een maximum gesteld 
aan het aantal bezoekers dat tegelijkertijd naar 
binnen kan, maar zelfs dan is het vol. Ik ging 
gelukkig ’s ochtends, maar toen ik later het 
museum verliet, stond er een gigantische rij 
met bordjes die aankondigden dat verschei-
dene timeslots reeds uitverkocht waren. Wil je 
dus nog gaan (wat ik van harte kan aanraden), 
koop dan kaartjes van tevoren via de website 
voor een timeslot in de ochtend. De tentoon-
stelling loopt nog tot en met 17 mei.
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Met een ietwat rode neus van de kou loop 
ik de Ouzerie binnen op de Van Asch van 

Wijckskade nummer 26. Vergis je niet in de 
naam: het is geen shotjesbar waar louter ouzo 
wordt geschonken: het is een tapasrestaurant. 
Er wordt Spaanse tapas en Griekse mezedes 
geserveerd. Mezedes blijkt overigens gewoon 
een Grieks woord voor tapas te zijn.

De binnenkant van het restaurant oogt pit-
toresk. De Griekse mannen achterin aan een 
tafeltje, de garderobe achter een glas-in-lood-
raam en de stenen muur geven het geheel een 
toegankelijke sfeer. Wanneer iedereen er is, 
bestellen we allemaal een biertje. We zijn en 
blijven studenten.

Daarna is het tijd om de menukaart met een 
kritisch oog te bekijken. Het eerste wat me 
opvalt, is dat het megagrote geplastificeerde 
kaarten zijn, waarvan er ongeveer drie op tafel 
liggen. Dat spreekt me dan weer niet zo aan. 
We besluiten om van alles wat te kiezen om 
een zo breed mogelijk beeld van het restaurant 
te krijgen, maar natuurlijk ook omdat we best 
veel honger hebben. We beginnen met wat 
brood en aioli, om ons vervolgens een koude 
schotel voor te laten schotelen en daarna een 
warme. De vegetariër in het gezelschap nam 
twee aparte vegetarisch gerechten. Voor ieder 
wat wils dus. 

De aioli was overduidelijk zelfgemaakt en 
smaakte ons goed. Knoflook doet het goed op 
de tong, maar niet om te tongen. Die plannen 
konden we na het voorafje dus al van tafel 

schuiven. Vervolgens kregen we de koude 
schotel. Deze bestond uit aardappelsalade, 
krabsalade, auberginesalade, tonijnsalade, 
olijven, witte bonen, tzatziki, feta gerold in 
serranoham en paprika. Smaken verschillen: ik 
vond de tonijnsalade absoluut niet lekker, maar 
Harm likte er zijn vingers bij af. Proeft en gij 
zult weten, zal ik maar zeggen. Daarna kregen 
we de warme schotel. Deze bestond uit gyros 
(veel gyros), kippenboutjes, gehaktballen, 
souvlaki en calamaris. Als bijgerecht hadden 
we nog patatas bravas met, wederom, aioli en 
cocktailsaus. Anneroos had gekozen voor een 
‘tortilla con pimientos’ oftewel huisgemaak-
te aardappelomelet met paprika. Erg lekker 
allemaal. 

Voor sommigen kon het aan het einde toch 
niet ontbreken: een glaasje ouzo. De aardige 
serveerster, die zodra je glas leeg was vroeg of 
je nog iets te drinken wilde, schonk ook deze 
glaasjes weer vol enthousiasme in. Myrthe, 
Lise en Harm nipten deze zorgvuldig op. De 
rest nam thee of koffie, want voor ijs was er 
geen plek of geld meer. 

Als je een keer lekker wilt smullen met je date 
of vrienden dan kun je hier prima terecht. Het 
eten is lekker en oogt vers. Het is wel wat 
prijziger dan de gemiddelde studentenhap. Het 
enige wat ik aan te merken heb, is dat het eten 
wel heel snel achter elkaar geserveerd werd. Ik 
had liever meer tijd tussen de schotels gehad. 
Al met al krijgt dit restaurant van mij drie van 
de vijf sterren.

Door Daní Püttmann

Restauranttest

Ouzerie



Annemijn - Zweden

Harm - Denemarken

Max - Frankrijk

Merijn - Finland

Myrthe - Spanje

Romy - Japan

Lise - Nieuw-Zeeland

Imke - Duitsland

Leisan - China

Zita - Verenigde Staten

Marijke - Griekenland

Anneroos - Zwitserland

Daní - Italië

Fira - Mexico
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