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Inhoudsopgave

De laatste keer dat ik een boek vrij-
willig heb uitgelezen is inmiddels 

alweer jaren geleden. Ik weet niet waar 
het precies aan ligt, maar het lukt me 
niet meer om er de concentratie en 
motivatie voor te vinden. Gelukkig zijn 
er mensen die het nog wel kunnen, 
anders had de hoofdrichting Moderne 
Letterkunde geen bestaansrecht gehad 
en hadden we ook geen thema voor 
alweer de laatste Alalos van dit college-
jaar.

Stel je voor, je hebt een fantastisch 
boek, en je wilt dat ook op fantastische 
wijze op de planken brengen. Marijke 
en Leisan verdiepten zich in het verta-
len van papier naar toneel: hoe bewerk 
je een boek tot musical? Myrthe bekeek 
ook een vertaalkwestie. In haar essay 
schrijft ze over de (on)vertaalbaarheid 
van humor. De wereld van Alice in 
Wonderland zal, misschien buiten Dis-
neyland, nooit daadwerkelijk te bezoek 
zijn, maar veel fictieve verhalen spelen 
zich af op échte plekken. Ik zocht een 
aantal plekken waar je je even kunt 
verliezen in de wereld die je kent uit de 
boeken. 

Behalve alle letterkundige artikelen in 
deze Alalos, is er ook plek voor win-
naars. Op pagina 10 vind je een inter-
view met jullie favoriete TCS-docent 
van dit jaar. Daarnaast schreef onze 
redacteur Max Gruson vorig blok het 
winnende stuk proza in de verhalen-
wedstrijd van Tölt. Dat verhaal lees je 
in de tweede helft van de Alalos, te 
midden van onder andere toiletvermaak 
(we kregen signalen dat de Alalos het 
goed doet in het kleinste kamertje) en 
de recensies.

Bijna helemaal achterin staat dit keer 
een speciale bijdrage van oudgediende 
vormgever Fira. Hoogstwaarschijnlijk is 
het haar allerlaatste Alalos en speciaal 
daarvoor heeft ze voor een keer de res-
tauranttest op zich genomen. Dan nog 
een afscheid: zoals ik het stokje vorig 
jaar overnam van Marit van de Mortel, 
zo neemt Max Gruson het stokje nu van 
mij over. Dit is namelijk mijn laatste Alal-
os als hoofdredacteur. Tot volgend jaar!

Hoofdredact ie
Harm van der Linden

Eindredact ie
Myrthe Groenendaal
Anneroos Schoeman

Redactie
Merijn van Bruggen
Thomas van ‘t Groenewout
Max Gruson
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Imke Slaats
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Vormgev ing
Max Gruson
Fira Zorge

Met  b i jd ragen  van
Sietske Steenbeek
Melanie Strating

Alalos is een uitgave van Alias, de 
studiestichting voor studenten Taal- 
en cultuurstudies, en verschijnt vier 
keer per jaar.

Disclaimer: van een deel van het 
beeldmateriaal uit deze Alalos kon 
de rechthebbende niet achterhaald 
worden.

www.aliasweb.nl
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Hoofdredactioneel
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Het vertalen van humor en woordspeling: 
Meester van taal of enorme faal?
Door Myrthe Groenendaal

Op 25 maart jongstleden stapte tieneridool 
Zayn Malik uit One Direction. Op diezelfde 

dag wordt de hashtag #cut4zayn trending topic 
op Twitter. Malik’s fans zijn zo verdrietig dat ze 
foto’s plaatsen van hun bekraste polsen, soms 
zelfs met een boodschap erop als ‘I love Zayn’. Er 
ontstond al snel een humoristische anti-beweging 
met foto’s van mensen die een taart aansnijden 
of iets knippen voor Zayn, omdat ‘to cut’ in het 
Engels zowel iets (aan)snijden als knippen kan 
betekenen. Om niet achter te blijven maakte ik 
het volgende grapje: “Al die drama op Twitter 
vind ik wel kut voor Zayn #cut4zayn”. Vanwege 
de homofone uitspraak van ‘kut’ en ‘cut’ is de 
woordspeling grappig in het Nederlands. Zou 
je de grap echter vertalen naar het Engels dan 
levert dat problemen op. Niet alleen de vorm van 
het woordpaar zorgt voor problemen, maar ook 
de connotatieve betekenis van het woord ‘kut’ 
(namelijk rot of vervelend). Als het op humor en 
woordspelingen aankomt, staat de vertaler voor 
een uitdaging. Blijven humor en woordspeling be-
houden in een vertaling of zijn zij onvertaalbaar?
 
Voor veel schrijvers speelt humor een belangrij-
ke rol in hun teksten. Shakespeare maakte in de 
zestiende eeuw al gebruik van vorm-betekenis 
woordspelingen (Adamczyk, 2006) en de leden 
van Monty Python braken de toenmalige regels 
van komedie door hun satire in de twintigste 
eeuw (Hempelmann, 2008). Maar wat is humor 
precies? Jeroen Vandaele geeft de volgende defi-
nitie (2010): “Humor is what causes amusement, 
mirth, a spontaneous smile and laughter. And 
humor, it seems, is a distinctly human pheno-
menon”. Andere primaten lachen ook als vorm 

van sociale interactie. Het verschil is dat mense-
lijke humor symbolisch gecreëerd is. We lachen 
bijvoorbeeld als reactie op onzekerheid, verras-
singen en inzichten die door ons denkvermogen 
wordt aangestuurd. Woordspelingen werken iets 
anders. Dirk Delabastita’s definitie van woord-
speling is: “Wordplay is the general name for the 
various textual phenomena in which structural 
features of the language(s) are exploited in order 
to bring about a communicatively significant 
confrontation of two (or more) linguistic structures 
with more or less similar forms and more or less 
different meanings” (Vandaele, 2011). Woordspe-
ling is volgens Vandaele geen subcategorie van 
humor, omdat woordspelingen op serieuze kwes-
ties in kunnen gaan met (meestal) amusement als 
gevolg.

De reden dat humor en woordspeling moeilijk 
te vertalen zijn, heeft te maken met culturele en 
linguïstische aspecten. Wat grappig is in de ene 
cultuur, kan beledigend zijn in een andere cul-
tuur. Daarnaast wordt er uitgegaan van impliciete 
kennis. Hoe kan een overdreven accent anders 
grappig zijn als je niet weet hoe het oorspron-
kelijke accent klinkt? De linguïstische aspecten 
hebben te maken met denotatie en connotatie 
zoals in mijn Zayn-grapje uit de inleiding. Talen 
hebben verschillende betekenis-vorm distributies 
waardoor woordspelingen niet direct vertaalbaar 
zijn in eenzelfde woordspeling. De taak van de 
vertaler is om dit probleem op te lossen. Roland 
Diot vergelijkt het vertalen van humor zelfs met de 
hopeloosheid van het vertalen van poëzie (Van-
daele, 2010). 

Bron: accrareport.com
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Roman Jakobson stelt dat “poëzie per definitie 
onvertaalbaar” is door de onvertaalbaarheid van 
woordspeling (2010, p. 292). Hoe meer talen 
structureel en typologisch van elkaar verschillen, 
hoe groter de linguïstische onvertaalbaarheid. 
Delabastita ziet woordspelingen als tekstueel fe-
nomeen die in vertalingen vragen om een tekstue-
le oplossing. Zo’n tekstuele benadering verhoogt 
de vertaalbaarheid van woordspelingen weer. Zo 
betekent de ambigue Spaanse kreet ‘¡ay!’ zowel 
een verwonderend ‘wow’ als een pijnlijke ‘au’. 
Een vertaling in het Nederlands zou het paroniem 
‘wauw!’ en ‘auw!’ kunnen opleveren. Vandaele 
geeft verschillende vertaaltechnieken voor het 
vertalen van woordspelingen waarbij woordspe-
ling behouden blijft, verloren gaat of verandert in 
iets anders (herhaling, alliteratie of rijm). Jakobson 
geeft slechts één mogelijkheid voor het vertalen 

van woordspeling, namelijk creatieve transpositie 
oftewel het verschuiven van klanken. Het vertalen 
van humor vraagt om een andere aanpak. Humor 
kan niet vertaald worden of op een andere plek 
voorkomen, maar de veranderingen waarin humor 
behouden blijft veranderen altijd de emotionele 
dynamiek van de humor. Er is discussie over het 
vertalen van de eigen humor van de auteur.

Het is duidelijk dat het vertalen van humor en 
woordspelingen veel vraagt van de vertaler. Des 
te meer als hij/zij ook nog eens tekstueel beperkt 
wordt en rekening moet houden met facto-
ren zoals audio en beeld zoals bij ondertitelen. 
Wanneer de vertaler een succesvolle vertaling 

creëert, beheerst hij/zij zowel bron- als doeltaal 
perfect. Het kan echter ook anders uitpakken. 
Het valt nogal op als er niet wordt gelachen om 
een humoristisch bedoelde tekst. In het geval 
van ondertiteling zal het de kijker/lezer met enige 
kennis van de brontaal meteen opvallen als de 
vertaler faalt in zijn vertaling. Het vertalen van 
humor en woordspelingen is zeker mogelijk, maar 
het proberen ervan is op eigen risico. 

Refe rent ies
Adamczyk, M. (2006). The formal composition 
of puns in Shakespeare’s love’s labour’s lost: A 
corpus-based study. Studia Anglica Posnaniensia, 
42, 301-321. Ontleend aan http://search.pro-
quest.com/docview/85681924?accountid=14772

Díaz Cintas, J. (2010). Subtitling. In L. Van Door-
slaer & Y. Gambier (Red.), Handbook of 
Translation Studies, vol. 1. (pp. 344-349). 
Amsterdam: John Benjamins.

Gottlieb, H. (1997) “You Got the Picture? On 
The Polysemiotics of Subtitling Wordplay.” 
In Delabastita (red.), Traductio: Essays on 
Punning and Translation. (pp. 207-232). 
Manchester (GB) en Namen (BE): St. Jero-
me Publishing & Presses Universitaires de 
Namur.

Hempelmann, C. F. (2008). Recent revisi-
ons in linguistic humor theory. Humor, 21 
(4), 455-473. Ontleend aan http://search.
proquest.com/docview/85704868?accoun-
tid=14772

Jakobson, R. (2010). Enkele linguïstische 
aspecten van het vertalen. In T. Naaijkens, 
C. Koster, H. Bloemen & C. Meijer (Red.), 
Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwe-

tenschap. (pp. 287-292). Nijmegen: Vantilt.

Vandaele, J. (2010). Humor in translation. In L. 
Van Doorslaer & Y. Gambier (Red.), Handbook of 
Translation Studies, vol. 1. (pp. 147-152). Amster-
dam: John Benjamins.

Vandaele, J. (2011). Wordplay in translation. . In 
L. Van Doorslaer & Y. Gambier (Red.), Handbook 
of Translation Studies, vol. 2. (pp. 180-183). Am-
sterdam: John Benjamins.

5

Bron: accrareport.com



6

De hoofdrichting Moderne Letterkunde is niet 
alleen leuk en interessant als je veel boeken 

leest en daar daadwerkelijk van geniet. Veel 
mensen zeggen dat deze hoofdrichting geschikt 
voor je is als je van taal en boekjes lezen houdt, 
maar laat je niet verleiden of verrassen. Moderne 
letterkunde is veel meer dan taal. Je leert niet 
alleen hoe je literatuur en poëzie kan onderzoe-
ken, maar ook hoe literatuur is ingebed in zijn 
eigen tijd, politiek, filosofie en religie. 

Binnen deze hoofdrichting kan je allereerst kie-
zen voor een algemeen literatuurtraject, waarbij 
je voornamelijk cursussen volgt bij de afdeling 
literatuurwetenschap. Je kunt bijvoorbeeld jezelf 
volledig onderdompelen in knijpende en kie-
telende teksten in rommelige maatschappijen, 
zoals in het kernpakket Literatuur in Conflict. 
Als je echter een breed georiënteerde student 
bent, is het kernpakket World Literature ook 
zeker niet verkeerd. Daarnaast beheers jij als 
alfawetenschappertje je talen natuurlijk net zoals 
Ivo Niehe, waardoor je een vreugdesprongetje 
zult maken bij het zien van de kernpakketten 
die Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans 
en Spaans combineren met literatuur. Voor die 
talen is het nodig dat je al het één en ander aan 
taalverwerving hebt gedaan, dus bereid je goed 
voor als je één van deze richtingen wil gaan vol-
gen. Denk er ook aan dat de Basiscursus Letter-
kundig Onderzoek gehaald moet worden om een 
knap staaltje werk te verrichten als letterkundig 
onderzoeker. 

Buiten je kernpakket van vier vakken heb je 

natuurlijk ook nog ruimte om andere vakken te 
kiezen die te maken hebben met literatuur. Zo 
mag je heerlijk smokkelen van andere kernpak-
ketten als je bijvoorbeeld Nederlandse letterkun-
de doet. Kortom, volop keus. Daarnaast moet 
je nog 15 ECTS aan andere vakken binnenhalen 
die te maken hebben met jouw pakket. Zo zou je 
bij het kernpakket History, Identity Genre nog de 
cursussen Ethnic Experience in the U.S. en U.S. 
Lit. & Culture After Kennedy kunnen volgen, of je 
kiest voor een cursus waarbij je al iets meer leert 
over je toekomstige werkveld, zoals Literaire 
Instituties. Nu bestaat de verleiding vaak om, 
bijvoorbeeld als je een Spaans kernpakket volgt, 
de opmerking te maken dat je beter Spaans had 
kunnen studeren. Dit is uiteraard niet zo, want jij 
kan met je TCS-opleiding een veel spannender 
en leerzamer traject uitstippelen.

Denk maar bijvoorbeeld aan je stage. Je kunt 
duiken in een stage die volledig past bij je 
hoofdrichting, zoals een uitgeverij of een literair 
evenement, maar dit hoeft niet per se bij TCS. 
Zelfs bij een bredere stage zal je jouw ervaring 
met literatuur goed kunnen benutten, aangezien 
literatuur een belangrijke, culturele en maat-
schappelijke positie heeft in veel van de toekom-
stige werkvelden van een TCS-student.  

Wil jij literatuur analyseren en het beter begrij-
pen, heb je een grote interesse in de maat-
schappij en in de mens of wil jij je stiekem voor-
bereiden op het schrijven van een recalcitrante 
roman? Als het antwoord ja is, schrijf je dan met 
een rap tempo in voor deze hoofdrichting! 

Hoofdrichtingwijzer: 
Moderne letterkunde

Door Anneroos Schoeman
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Ik heb van enkele mensen vernomen dat zij het 
jammer vonden dat ik in mijn laatste column 

toch niet over Disney begonnen ben. Dat vond ik 
erg fijn om te horen en ik wil het door middel van 
deze column uitgebreid goedmaken, maar eerst 
wil ik van de gelegenheid gebruik maken om stil 
te staan bij het thema van deze Alalos.
 
Mijn allereerste spreekbeurt in groep vijf ging 
over boeken lezen. Dit onderwerp had ik niet 
zomaar gekozen. Onze juffrouw gaf ons namelijk 
de opdracht een spreekbeurt te houden over 
onze favoriete hobby. Hierover moest ik niet lang 
nadenken. Toen ik een nog kleinere Mel was las 
ik namelijk aan één stuk door. Dit alles heeft er 
echter niet toe geleid dat ik voor de hoofdrich-
ting Moderne Letterkunde heb gekozen. Of ik 
hier spijt van heb? Niet helemaal, want gelukkig 
heb ik twee lieve bestuursgenoten die deze 
hoofdrichting volgen. Ik luister dus met veel 
plezier naar hun ervaringen. Ik houd mij bezig 
met andere dingen en ik neem aan dat 18 juni 
al genoteerd staat in jullie agenda. Op deze dag 
vindt namelijk de onderwijsevaluatiedag plaats. 
Wellicht hebben jullie de enquête al ingevuld. Ik 
nodig jullie van harte uit om de Facebookpagina 
te liken, want via deze weg blijven jullie op de 
hoogte van alles wat er op deze dag gaat ge-

beuren. Mijn onderwijshart gaat van zo’n dag als 
deze natuurlijk heel hard kloppen, maar ik denk 
dat de onderwijsevaluatiedag voor iedereen 
erg boeiend is. Zeker in een tijd waarin zoveel 
gediscussieerd wordt over universitaire oplei-
dingen is een onderwijsevaluatiedag een mooie 
laagdrempelige manier om je mening te geven of 
te luisteren naar docenten die veel weten over 
ons onderwijs.
 
Dan is het nu tijd geworden voor mijn goed-
maakpoging. Hiervoor heb ik mij al ‘Let it go’ 
zingend ingelezen in Disney’s Frozen. Waarom? 
Dat vraag ik me eigenlijk ook af. Zelf ben ik meer 
een liefhebber van klassieke animatiefilms, maar 
in het kader van Moderne Letterkunde zag ik 
hier mogelijkheden. Elsa gaat namelijk al wat 
langer mee dan jullie zouden verwachten. The 
Snow Queen van Hans Christian Andersen werd 
in 1844 gepubliceerd en de mensen van de Walt 
Disney Studio zagen hier mogelijkheden. Ik be-
grijp het wel: de struggle tussen goed en kwaad 
is tijdloos. Ik kon in het originele verhaal geen 
sneeuwpop herkennen, maar eerlijk is eerlijk: 
Frozen is geen Frozen zonder het heerlijke num-
mer ‘Do you want to build a snowman’. Ik zet de 
muziek maar weer harder. Tot de volgende keer 
maar weer.

Onderwijscolumn
Door onderwijscommissaris Melanie Strating



Vakkenvuller: Literatuur en Filosofie
Door Romy Halfweeg

Waar literatuur ons het menselijk bestaan 
toont en laat beleven, vat filosofie dit be-

staan op in abstracties en ideeën. Toch zijn deze 
twee specialismen ook goed met elkaar te combi-
neren. De cursus Literatuur en Filosofie tracht dit 
te doen door de student de relatie tussen litera-
tuur en filosofie in te laten zien. Dit door middel 
van het kennismaken met belangrijke schrijvers en 
filosofen die in dit dubbele gebied actief waren of 
zijn. 

De docent die dit vak geeft is Hans van Stralen. 
Deze bevlogen docent is waarschijnlijk goed 
bekend onder studenten die als hoofdrichting Mo-
derne Letterkunde gekozen hebben. Zijn charis-
matische uitstraling en leuke manier van doceren 
waren de redenen dat Linde Meijer dit vak koos. 
Tijdens de colleges schrijf je bladen vol met aan-
tekeningen, Hans van Stralen gebruikt namelijk 
geen PowerPoints. Toch is dit volgens Linde geen 
gemis, het is zelfs heerlijk om twee uur naar hem 
te luisteren. 

Elke week is er een thema dat wordt behandeld 
aan de hand van verschillende literaire werken en 
verschillend filosofische stromingen. De lesstof 
is chronologisch geordend en de eerste colle-
ges gaan dan ook over oude geleerden als Plato 
en Aristoteles. Omdat er nog niet veel literaire 
werken te behandelen zijn over die periode, is het 
begin van de cursus redelijk filosofisch. Later in 
de cursus worden bijvoorbeeld het modernisme 
en het pragmatisme behandeld, waarna de cursus 
afsluit met het realisme. 

Hans van Stralen haalt verschillende bekende 
werken aan die hij vervolgens binnen een filosofi-
sche stroming plaatst. Eerst wordt de filosofische 
theorie uitgelegd, daarna wordt deze toegepast 
op het literaire werk. Onder andere werken van 

Charles Dickens en Willem Frederik Hermans 
worden besproken. 

Literatuur en Filosofie is een niveau-3 vak. Toch 
werd de werkdruk door Linde niet als zwaar on-
dervonden. Het vak bestaat uit twee hoorcolleges 
en een niet verplicht werkcollege. Als je geen tijd 
hebt om het werkcollege voor te bereiden hoef je 
niet te komen, maar het werkcollege volgen helpt 
uiteraard wel bij het maken van je tentamen. Toch 
is het geen vereiste en is het vak ook te halen 
zonder het volgen van de werkcolleges. 

De studenten die het vak volgen zijn voor de 
helft studenten filosofie en voor de andere helft 
studenten literatuurwetenschappen. Daarnaast 
zijn er nog een paar verdwaalde mensen, waaron-
der enkele TCS’ers. Het handboek is te overzien 
en de opdrachten zijn niet te groot. De toetsing 
bestaat uit een werkstuk en een tentamen. Linde 
vindt het vak een aanrader, zeker voor studenten 
met de hoofdrichting Moderne Letterkunde die 
veel aansluiting zullen vinden bij het literatuurge-
deelte van deze cursus.
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Vakkenvuller: Omstreden Verleden
Door Zita Veugen

Het vak Omstreden Verleden maakt onderdeel 
uit van het kernpakket (of de minor) Literatuur 

en Conflict. Gedurende de cursus word je gecon-
fronteerd met controversiële historische onder-
werpen zoals de Stasi en de toenmalige DDR, of 
de Nederlandse koloniale geschiedenis in Indone-
sië. Je onderzoekt welke rol de kunsten spelen in 
de vorming van culturele herinneringen: verhalen 
kunnen tegelijkertijd onthullen en verhullen. Pim 
van den Berg (vierdejaars, hoofdrichting Moder-
ne Letterkunde) vertelt: “Neem de bioscoopfilm 
Michiel de Ruyter: die werpt licht op een ‘typisch 
Nederlandse zeeheld van de vaderlandse ge-
schiedenis’. Door echter te richten op chauvinisti-
sche idealen, verwaarloost de film waar De Ruyter 
onder andere voor vocht: de veiligheid van onze 
overzeese belangen, kolonies en slavenhandel. In 
Omstreden verleden leer je de omvang en com-
plexiteit van dit soort ideologische kunstwerken te 
ontrafelen.”

De colleges, bestaande uit twee werkcolleges 
en een hoorcollege, worden gegeven door Doro 
Wiese en er komt veel groepswerk aan te pas. 
Per week staan er in groepsverband mini-es-
says van 500 woorden en een korte presentatie 
op het programma. Het vele samenwerken kan 
een organisatorisch nadeel zijn, zeker omdat de 
tijdsdruk week na week hoog ligt. Anderzijds leer 
je hierdoor beter presenteren, bijzaken achter-
wege te laten en heb je bij het samenwerken ook 
juist vaak veel aan elkaar. Voor het eindessay 
(60%) ben je vrij zelf een relevant onderwerp uit 
te kiezen. Bovendien krijg je een week vrij voor de 
(maar) twee romans die je moet lezen.

Pim heeft veel van Omstreden Verleden geleerd 
en zou het anderen dan ook aanraden. “De stof 
is razend interessant en essays als toetsvorm is 
voor mij altijd een pré - ik kan niet blokken.” Wie 
graag eens op scherp wordt gezet zal zich bij dit 
vak kunnen laven aan de prikkelende stof en de 
prikkelende manier waarop Wiese college geeft. 
“Haar Nederlands is niet altijd je van het, maar ze 
durft zeker met de lesvorm te experimenteren.”

Volgens Pim leer je bij de cursus vooral tussen 
de regels door te lezen. “Een ogenschijnlijk on-
schuldige film of roman kan een discriminerende, 
gewelddadige onderlaag bevatten.” Hij heeft dit 
in zijn eindopdracht toegepast op de twee eerste 
games die de Eerste Wereldoorlog als onderwerp 
hadden. Conclusie: “De Eerste Wereldoorlog leek 
vooral opportunistisch aangegrepen als een ma-
nier om onderscheidend te zijn, maar de games 
doen weinig eer aan een complexere, getrouwere 
herdenking van die oorlog. Sterker nog: ze lijken 
hierin meer op de talloze WOII-spellen die reeds 
verschenen zijn.”

9

Vakkenvuller: Literatuur en Filosofie
Door Romy Halfweeg
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Op een mooie zonnige middag kom ik aan 
bij het kantoor van Berteke Waaldijk. Wat 

gelijk opvalt is het prikbord naast de deur waar 
TCS-gerelateerde knipsels hangen, zoals een 
krantenartikel geschreven door een TCS’er. Ook 
binnen is de invloed van TCS te zien. Er liggen 
Alalossen en naast een foto van het huidige 
bestuur die boven het bureau hangt, prijkt een 
ansichtkaart uit Lissabon. Ik word vriendelijk 
begroet met een kop thee terwijl ik me installeer.
 
Berteke Waaldijk is bekend als onderwijscoör-
dinator van Taal- en cultuurstudies. Daarnaast 
geeft ze het vak Theorie en Praktijk van Gees-
teswetenschappen, een verplicht vak voor elke 
TCS’er. Daarnaast geeft Waaldijk de master-
cursus Welfare, Woman and Globalization. Dit 
ligt in haar vakgebied: genderstudies. Waaldijk 
studeerde Geschiedenis is Groningen en heeft 
na afronding kort een carrière als geschiedenis-
docent aan de middelbare school geambieerd. 
Toch koos ze ervoor om verder te gaan met 
filosofie en later met genderstudies. Lesgeven 
zat haar wel in het bloed en nadat ze ook deze 
studies had afgemaakt begon ze als docent op 
de Universiteit van Groningen. Er was hier geen 
docent gespecialiseerd in het vakgebied gender-
studies en toen een groep masterstudenten de 
universiteit aanbood om samen met een docent 
een cursus over gender op te zetten zag Waal-
dijk haar kans.
 
Via deze weg is ze uiteindelijk bij de Universi-
teit Utrecht terecht gekomen en ook bij TCS. 

De studie Algemene Letteren (nu TCS) zocht 
docenten die een hoofdrichting in genderstudies 
op konden zetten. Waaldijk vertrok naar Utrecht 
en is daar sindsdien gebleven. Ze geeft met 
veel plezier les aan de UU en heeft verschillen-
de cursussen gedoceerd. Ze is ervan overtuigd 
dat het zeker voor docenten met een bestuurs-
functie belangrijk is om te blijven doceren zodat 
ze weten hoe hun beslissingen in de praktijk 
uitpakken.
 
Dat doceren vindt ze niet alleen belangrijk, maar 
ook ontzettend leuk om te doen. Waaldijk wil 
studenten graag zoveel mogelijk variatie aan-
reiken. Ze vindt het geweldig als ze een groep 
vertelt over bijvoorbeeld Hannah Arends en 
dat er vervolgens een of twee studenten uit die 
groep daadwerkelijk geïnspireerd raken om meer 
over haar te weten te komen. Hoe een persoon 
in drie jaar tijd kan uitgroeien van iemand die 
niet zo goed weet wat er verwacht wordt naar 
iemand met een passie voor een vakgebied vindt 
ze fascinerend.  Ook vindt ze communicatie 
tussen de student en docent belangrijk. Zeker 
tijdens colleges vindt ze het fijn om te weten dat 
de informatie goed aankomt bij de studenten. 
Voor Waaldijk is lesgeven een balans vinden 
tussen uitnodigen, opdragen en uitdagen.
 
Wat blijkt uit ons gesprek is dat Berteke Waaldijk 
zeer gepassioneerd is over haar vak. Onderwijs 
en lesgeven zijn echt haar passie en ze vertelt er 
dan ook met veel plezier over.

Winnaar Alias Docent van het jaar-prijs

Door Romy HalfweegEen interview met...

Berteke Waaldijk
11

Waterpijp rokende rupsen, zingende bloe-
men en een raadselachtige kat. Al deze 

dingen komen in een willekeurige volgorde 
voor in het verhaal van Alice in Wonderland. Er 
wordt wel eens gespeculeerd of de schrijver aan 
de drugs was op het moment dat hij het boek 
schreef. Er zit weinig structuur in het verhaal. 
Het gaat over een meisje dat allerlei gekke 
dingen droomt en op het einde – toch wel een 
beetje een anticlimax – wakker wordt. We heb-
ben juist dit gekke verhaal gekozen om daar een 
musical van te gaan maken. Met de commissie 
Tölt besloten we dat we dit jaar een sprookje 
als basis wilde nemen. Door het in een modern 
jasje te steken, konden we er alsnog ons eigen 
verhaal van maken. We twijfelden lang tussen 
een mannelijke sneeuwwitje, Belle en de nerd 
en een met GHB vergiftigd Doornroosje. Uitein-
delijk kwamen we uit op Alice in Wonderland, 
een meisje op de universiteit dat het oog op de 
werkelijkheid verliest door drugs en constant 
achterna gezeten wordt door haar verplichtin-
gen. De subtiele hints naar drugs in het boek, 
maakte het voor ons makkelijk om er een mo-
dern verhaal van te maken. Het verhaal gaf ons 
de ruimte zelf een verhaallijn te bedenken en de 
gekke passages uit het boek en de Disneyfilm te 
gebruiken als een basis voor de hallucinaties die 
onze arme Alice te verduren zou krijgen. 

We gingen met een team van drie aan de slag 
voor dit script. Gezamenlijk hebben we de rode 
draad en de verhaallijnen opgezet en deze 
verwerkt tot scènes. Door de scènes wekelijks 
te verdelen kreeg ieder haar eigen scènes en op 
deze manier is elk individueel vleugje te vinden 
in het script. Vervolgens zijn de scènes meer-
dere malen gerouleerd tussen de schrijfsters en 
vormde het een geheel. Uit dit geheel werden 
twee scènes geselecteerd voor de Kick-off. 
Vanwege de onverwachte enthousiaste reacties 
op de audities, ontstond er een tekort aan rollen. 
Dit tekort werd opgevuld door toevoeging van 
meerdere verhaallijnen en meerdere scènes, die 
ook meerdere personages bevatten. Uiteindelijk 
werd deze opvulling een overvloed op het script, 
doordat spelers ons schip onverwachts verlie-

ten. De noodoplossing bestond uit het creëren 
van dubbelrollen. Op dit punt ging het voorlopig 
definitieve script naar de spelers. 

Naarmate de repetities zich week na week voor-
deden, werd het verhaal verteld door de spelers 
en kwam het script tot leven. We begonnen echt 
toe te werken naar een musical. Doordat het 
verhaal vertaald werd door de spelers, kwa-
men er enkele obstakels aan het licht. De ene 
scène liep niet goed over op de andere, som-
mige zinnen liepen niet en andere acties waren 
onnatuurlijk. Hiernaast ontdekten we ook dat 
er met verscheidene dingen rekening gehouden 
moest worden: de zang, de dans, de grootte van 
zaal, het aantal kijkers op de tribune, de kos-
tuumwissels, de decorwissels, het licht. Oplos-
singen werden meestal ter plekke gecreëerd en 
deze zorgden voor veel wijzigingen in het script. 
Deze wijzigingen varieerden zich van een woord 
in een dialoog, tot de helft van een scène. De 
spelers, de zang en de dans zijn afhankelijk van 
het script, maar ook andersom. Door de har-
monie met zang, de expressie van dans en de 
suggesties van de spelers, vervormde het script 
zich elke week totdat het een definitieve vorm 
aannam.   

Met alleen een script waren we er helaas nog 
niet. De spelers moesten het verhaal tot leven 

Van boek tot musical

Door Leisan Luu en Marijke Prevoo 
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gaan brengen en één worden met hun rol. Aan 
het begin oefenden we vaak losse scènes met 
de mensen die er op dat moment waren. Door 
onmacht konden vaak mensen niet aanwezig 
zijn en dat maakte het lastig voor de regie. De 
ene week repeteerden we op de woensdag en 
focusten we ons op zang en spel en de andere 
week op de donderdag, waar ook de dans aan 
bod kwam. Pas de laatste repetities, toen we de 
scènes van begin tot einde achter elkaar gingen 

doorlopen, begon het verhaal zijn uiteindelijke 
vorm aan te nemen. Dans, zang en spel kwamen 
bij elkaar en vormden het geheel waar we op 
hoopten. Om ervoor te zorgen dat de spelers 
niet naakt op een leeg podium kwamen te staan, 
ging er ook een team aan de slag met decor 
en kostuums. Het werkelijk vasthouden van 
een waterpijp of het smijten met boter helpt bij 
het inleven in je rol. Op deze manier kwam ons 
verhaal tot leven.

Van een e-mail een roman maken, dat lijkt me 
een hele kunst. Gelukkig is dat een kwaliteit 

waar ik niet over hoef te beschikken. Nee, het 
schijnt dat het beter werkt om een kort mailtje te 
sturen wanneer je iets van iemand wilt die je nog 
niet kent en waar je het eerste contact mee wilt 
maken. Met kort bedoel ik écht kort: drie tot vier 
regels. Open met iets leuks om het ijs te breken, 
vertel vervolgens wat je doel is en daarna wat je 
van de ander verwacht. Kort maar krachtig én 
het zorgt ervoor dat je de tijd en aandacht van 
de ander niet verspilt. Zo ben ik goed gewor-
den in het formuleren van zinnen die precies de 
voldoende informatie bevatten. 

Waarom ik zo door blijf gaan op de tactieken van 
het mailen? Omdat toch zeker de eerste periode 
van mijn bestuursjaar heeft bestaan uit het ver-
zenden van deze elektronische post. De eerste 
stap die gezet moet worden om een eventueel 
samenwerkingsverband aan te gaan, is contact 
hebben. En hiervoor moet heel veel gemaild 

worden. Commissaris extern is meer dan mailen, 
koffie drinken en de banden warm houden met 
bestaande samenwerkingen. Ook het contact 
houden met SVO (Studieverenigingenoverleg), 
VIDIUS (Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert) 
en KPSU (Kennisplatform Studieverenigin-
gen Utrecht) valt binnen mijn takenpakket. Wij 
wisselen hier kennis uit en blijven op de hoogte 
van alles wat er gebeurt binnen Utrecht. Het zijn 
best serieuze bijeenkomsten en je kan er dan 
beschaamd bij komen te zitten als je je niet naar 
behoren hebt voorbereid, nét iets te hard lacht, 
of de locatie niet kunt vinden. Het is grappig om 
te merken hoe deze bijeenkomsten toch steeds 
leuker worden. Ze zijn minder spannend en je 
leert andere besturen steeds beter kennen.
 
Ten slotte vermaak ik me kostelijk met het schrij-
ven van vergaderstukken. Daar ben ik ook goed 
in geworden. Ik had dit stuk overigens ook in 
vier regels kunnen opschrijven.

Door commissaris extern Sietske Steenbeek

Bestuurscolumn

Muz iek
Door Thomas van ‘t Groenewout

Roze is mogelijk het nieuwe zwart. Ongeacht de 
relatie van roze ten opzichte van de donkerdere 
tinten op het kleurenspectrum, kan wel gesteld 
worden dat roze een tijdloze en gevarieerde 
muzieksmaak heeft. Knallers uit elk decennium 
sinds 1969 passeerden met een gezonde do-
sis schaamteloosheid de revue en er werd met 
een gezonde dosis schaamteloosheid gedanst 
en meegezongen (tussen de selfies door). Mijn 
persoonlijke hoogtepunten waren de vertrouwde 
tearjerker ‘My Heart Will Go On’, ‘Dancing Queen’ 
(van die vier mensen die wél het Eurovisie Song-
festival wisten te winnen) en ‘Unwritten’ van de 
ooit bekende Natasha Bedingfield.

Mode
Door Myrthe Groenendaal

Zoals het thema al aangaf, kon je echt niet weg-
komen met een Little Black Dress. Nee, het is 
roze wat de klok sloeg en deze kleur kwam dan 
ook in al haar tinten naar voren in menig outfit. 
Al dit roze werd vooral gecombineerd met het 
veelzijdige streepje dat helemaal terug is van 
weggeweest. Helemaal hot was ook de overall. 
Deze werden gecombineerd met stoere gympies 
en glimmende boeien. Boefjes dosten zich uit 
met mutsjes, tattoos en identiteitsnummers. De 
popo’s kozen echter voor accessoires als petjes, 
pistolen en de goeie ouwe stok. Zonder hen in 
overtreding gelijk in de boeien te slaan – geel kan 
écht niet meer – heeft de modepolitie gesproken.

Achte rk lap
Door Romy Halfweeg

Tijdens het Aliasfeest van het jaar werd het in roze 
gehulde publiek eens flink aan de tand gevoeld. 
Hoe werd er gedacht over het feest en waren er 
nog spannende roddels? De antwoorden die ik 
kreeg waren onsamenhangend en onverstaanbaar, 
hier een greep uit de gemaakte opmerkingen: ‘Eva 
is met een Engelse dode buiten,’ ‘Goed georga-
niseerd!’ ‘De vloer is gemaakt van plakband mijn 
voeten plakken erop,’ ‘Twee mensen hadden net 
een spannende conversatie,’ ‘Ene Laura was net 
met ene Lennart,’ ‘Heb je Hendrik en Annefleur 
al samen gezien?!’, ‘Echt lachen hier,’ ‘Het is ge-
woon supertof en episch!’  

Bekendmak ing 
Door Leisan Luu

Rond middernacht begon iedereen al een beetje 
om zich heen te zoeken naar het spektakel van de 
avond: de bekendmaking van het 29e kandidaats-
bestuur der Studiestichting Alias. Opeens werden 
er zes gele kratten naar voren getransporteerd en 
de muziek werd stopgezet. Mensen verzamelde 
zich snel in een zwerm rond het huidige bestuur. 
We werden niet lang in spanning gehouden, toen 
al snel de onderwijscommissaris als eerste naar 
voren werd geroepen. Een voor een werden de 
namen bekend gemaakt, waarover in het Aliashok 
al een tijd hoogoplopende speculaties rondliepen. 
Onze kandidaatsbestuursleden werden met gejoel 
en geklap in ontvangst genomen. Er was een korte 
pauze toen de microfoon weigerde de secretaris 
en voorzitter bekend te maken, maar daar werd al 
snel overheen geschreeuwd met groot enthousias-
me. De bekendmaking kwam tot zijn einde toen de 
zes grijnzende KB’ers van hun kratten werden ge-
trokken in een overweldigende golf van felicitaties.

Partyinspectie Diesfeest
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Indringende blikken, mooie naakten, verweer-
de handen en geheimzinnige contouren. Voor 

deze Alalos bezochten we de tentoonstelling 
HOLLANDS DEEP in het Gemeentemuseum Den 
Haag. Een indrukwekkende fototentoonstelling vol 
opvallende beelden.

Alhoewel deze Alalos vooral in het teken staat 
van het Nederlandstalige woord, mag onze kunst 
ook niet over het hoofd gezien worden. Immers 
is deze zelfs op internationaal niveau nog steeds 
onderscheidend. Een voorbeeld hiervan is de 
fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Deze naam 
klinkt velen van jullie waarschijnlijk wel bekend in 
de oren, zelfs als je geen ervaring hebt met kunst. 
Dit kan te maken hebben met Corbijns verhou-
ding tot populaire cultuur. Hij heeft namelijk al op 
jonge leeftijd internationale bekendheid verworven 
met zijn portretten van beroemdheden. Ook in 
de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den 
Haag komen veel foto’s uit deze serie voor. Een 
bezoekje is dan ook niet in de minste mate een 
feest van herkenning.

Het eerste wat altijd opvalt bij een uitstapje naar 
het Gemeentemuseum Den Haag is de indruk-
wekkende architectuur. Gebouwd in de traditie 
van de Jugendstil, is alleen de entree al een 
bijzondere ervaring. De tentoonstelling over Anton 
Corbijn vindt plaats op de tweede verdieping en is 
speciaal ter gelegenheid van zijn zestigste verjaar-
dag, waardoor het in het teken staat van terug-
blikken op al zijn jaren als fotograaf. Tegelijkertijd 
met deze tentoonstelling is er ook een andere in 
het nabijgelegen Fotomuseum. Hier staat Corbijns 
werk als fotograaf van muzikanten centraal en 
draait het meer om de foto op zich dan om zijn 
leven. Corbijn wilde alleen aan een tentoonstelling 
met zijn werk meewerken als zij niet alleen in het 

Fotomuseum zouden komen te hangen, maar ook 
in het Gemeentemuseum. Op deze manier hoopte 
hij te bereiken dat men naar zijn fotografie zou 
kijken zoals ze dat naar kunst doen.

De gemaakte selectie in het Gemeentemuse-
um geeft een mooi overzicht en laat de stijl van 
Corbijn duidelijk zien. De foto’s zijn overwegend 
zwart-wit, hebben een grote korrel en zijn allen 
portretten, waarbij er regelmatig wordt gespeeld 
met geometrie. Ze hebben vaak iets mysterieus 
en lijken vrij somber. Dit is door de jaren heen niet 
echt veranderd en dat klinkt misschien saai, maar 
elke foto die er hangt is toch krachtig en uniek. 
Wel zit er veel variatie in het soort portretten, 
sommige zijn namelijk eerder momentopnamen en 
hebben iets impressionistisch, andere zijn duide-
lijk geposeerd. 

De Alalos Museumbende bezoekt…

HOLLANDS DEEP, Anton Corbijn in het 
Gemeentemuseum Den Haag
Door Max Gruson & Romy Halfweeg
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De foto’s zijn thematisch over de zalen verspreid. 
Informatie staat duidelijk op de muur geschre-
ven. In de eerste zaal kom je vooral portretfoto’s 
van muzikanten en bands tegen. Hier is Corbijn 
zijn carrière mee begonnen. Grote namen uit de 
vorige eeuw als Miles Davis, Nick Cave en David 
Bowie tref je hier allemaal aan. Er zitten regel-
matig iconische foto’s tussen, bijvoorbeeld die 
van Joy Division, waarbij zanger Ian Curtis en de 
andere bandleden van achteren zijn afgebeeld, 
maar hij de enige is die nog even omkijkt, de 
camera in. Bijzonder onheilspellend als je weet 
dat kort na het schieten van deze foto Curtis zelf-
moord pleegde. Maar niet alleen muzikanten zijn 
afgebeeld, ook beroemdheden uit bijvoorbeeld de 
filmwereld, zoals Clint Eastwood, Johnny Depp en 
Steven Spielberg, en uit de beeldende kunst. Tel-
kens weet Corbijn met een rauwe blik op de wer-
kelijkheid de aandacht van de kijker te trekken. 

Een aparte zaal is gewijd aan een van de meest 
persoonlijke projecten van Corbijn. In zijn ge-
boorteplaats is hij op zoek gegaan naar waar zijn 
passie voor muziek begon. Met behulp van grime, 
pruiken en kostuums heeft hij zichzelf omgetoverd 
tot zijn muzikale helden en zichzelf vervolgens 
geportretteerd op voor hem belangrijke plaatsen 
uit zijn jeugd. Deze verkleedpartij klinkt misschien 
een beetje flauw, maar de foto’s zijn toch sterk. 
Wat niet wegneemt dat het zien van Anton Corbijn 
als Bob Marley of Freddy Mercury voor een ou-
derwetse Hollandse kapsalon erg grappig is.

Ten slotte zijn er in de gang naast de zalen ver-
schillende nissen ingericht om de kleinere projec-
ten van Corbijn uit te lichten. Hier hangen bijvoor-

beeld stills uit zijn films. Naast zijn fotografie is hij 
namelijk ook aan de slag gegaan als regisseur. A 
Most Wanted Man (met de recent overleden Philip 
Seymour Hoffman), The American (met George 
Clooney in de hoofdrol) en Control zijn van zijn 
hand. Zeker die laatste is de moeite waard, een 
ontroerend biografisch drama over het leven van 
eerder genoemde Joy Divison zanger Ian Curtis.

Het werk van Corbijn is erg goed en ook voor 
niet-kunstliefhebbers zeker de moeite waard om 
te bewonderen. De tentoonstelling is minimalis-
tisch van opstelling, zodat de aandacht echt bij 
het werk ligt. Wanneer het je bevalt is het mogelijk 
om nog meer van Corbijns foto’s te bekijken in 
de tentoonstelling 1-2-3-4 in het Fotomuseum. 
Dit ligt naast het Gemeentemuseum en heeft een 
collectie van meer dan 300 foto’s uit zijn periode 
als muziekfotograaf. De tentoonstelling is nog tot 
21 juni te bezoeken.
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De Schim
Door Daní Püttmann

Ik ben een Schim van het Pure
Een Schaduw van wat ik ooit was

Eens kon ik zien, en werd ik gezien
Nu ben ik droog als dor gras

Als het lente is zie ik geen bloemen
In de herfst geen enkel kleurblad
’s Winters kan de sneeuw me niet boeien
En de zon in de zomer is zwart

In mijn hoofd dolen Dwaze gedachten
Ik zoek, denk te vinden en schreeuw
Trek mij toch uit de put des verlatens
Waar een dag voelt als een Eeuw

Alleen ik, als ik weer kan voelen
Kan mij redden van een Leeg bestaan
Ik moet stoppen, het Donker te voeden
En durven naar boven te gaan

Want alleen het Licht
Kan mij redden van de Duisternis
Van binnen.

Over stiltes
Door Thomas van ’t Groenewout

Over de stilte die valt wanneer de wereld
Haar adem inhoudt
Over hoe je in de verte nog kan horen hoe
De snaren geknipt worden en het meisje
Dat haar haren kamt
Omdat sommige jongemannen versierd kunnen worden
Met perfecte krullen
Terwijl ik in mijn laffe harnas wegzak
Mijn woorden inslik
En stilletjes wandel zoals een rivier meandert
Langzaam maar overduidelijk
Totdat ik ooit moed uit de hoge hoed trek en
Tot die tijd ben ik dan wel het konijn
Over hoe het druppelt en druppelt en 
Dat terwijl er mensen verwoestijnen 
Over hoe niemand de kraan dicht lijkt te kunnen draaien
Over hoe ik hem zag wegsluipen door de scherven en 
Daarna geen goed woord meer over hem heb gezegd
Omdat het aan hem was 
Om op te vegen en recht te zetten ik weet
Dingen kunnen breken maar 
Over hoe ik niet bereid ben te vergeven
Of de bom te laten vallen wel
Stiltes of het zachte warme zand in mijn handen
Over hoe de wereld haar adem blijft oppraten
En niemand nog doorgeeft dat rechts voorgaat

Poëzie
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Buiten het boekje 
Boeklocaties komen 
tot leven
Door Harm van der Linden

Sinds de enorme populariteit van de Harry Pot-
ter-boeken ontstaan er regelmatig opstoppin-

gen door toeristen op het station van King’s Cross 
in Londen. De magische wereld van Zweinstein 
is voor de normale mens niet te bereiken, hoewel 
een levensgroot exemplaar van het beroemde kas-
teel inmiddels is nagebouwd in het Universal-pret-
park in Orlando. De drukke zoektocht naar Perron 
Negen en Driekwart laat zien dat de boeklezer de 
plekken op papier graag ook tastbaar wil maken. 
Met veel plekken, neem nou Middle Earth van 
Tolkien, zal dat niet lukken: ze bestaan alleen op 
papier. Talloze boekverfilmingen laten de behoefte 
voor visualisering goed zien. Toch zijn er genoeg 
échte plaatsen waar je jezelf even in kunt onder-
dompelen in de sfeer en magie uit de boeken.

Ook in Londen en bekend uit de Sherlock Hol-
mes-boeken is nummer 221b in de Baker Street. 
Gek genoeg bestond dit huis nog helemaal niet 
in de tijd dat de boeken werden geschreven, de 
straat was destijds te kort om tot dat huisnummer 
te komen. Arthur Conan Doyle gebruikte het num-
mer waarschijnlijk om overlast door eventuele toe-
stromende fans te voorkomen. Het museum dat nu 
op 221b zit, is dus niet helemaal authentiek. Ben 
je op zoek naar de voordeur uit de recente tv-serie 
Sherlock? Dan moet je in North Gower Street zijn, 
want de serie is nooit in Baker Street opgenomen.

Dichterbij huis dan Orlando komen fictieve figuren 
natuurlijk samen in het Sprookjesbos van onze 
eigen Efteling, maar behalve in pretparken zien we 
elk jaar ook een boekenwereld tot leven komen in 

Deventer. Daar vindt jaarlijks in december het Dic-
kensfestijn plaats. Gedurende één weekend wordt 
de Hanzestad dan omgetoverd tot een wereld uit 
eind 19e eeuw met honderden verklede karakters 
uit de boeken van Charles Dickens. De populari-
teit liegt er niet om: meer dan 125.000 bezoekers 
zorgden vorig jaar op alweer de 24e editie voor 
lange wachttijden om het oude stadscentrum in te 
komen tijdens het festival.

Sinds twee jaar is er ook een website om litera-
tuurliefhebbers aan vakantieplannen te helpen. Op 
de website Placing Literature is op een wereld-
kaart te bekijken welke echt bestaande plaatsen 
een rol spelen in bekende en minder bekende 
literatuur. Bezoekers van de site kunnen zoe-
ken op plaatsen en auteurs en kunnen ook zelf 
plaatsen toevoegen op de kaart. Op het moment 
van schrijven zijn al meer dan 2700 plaatsen uit 
verhalen gedocumenteerd en dat aantal is nog 
altijd groeiende.

http://www.placingliterature.com 
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Waar veel studenten met de hoofdrich-
ting Moderne Letterkunde voor een 

stage kiezen bij een wellicht iets standaarder 
optie als een uitgeverij, koos Mathijs de Groot 
(derdejaars TCS) voor een stage bij Het Litera-
tuurhuis.

In november 2013 zag Mathijs op de website 
staan dat Het Literatuurhuis het jaar erop het 
festival Literaire Meesters zou organiseren, ge-
wijd aan de Amerikaanse schrijver (en journalist) 
Ernest Hemingway. Nu mocht het net toevallig 
zo zijn dat Mathijs deze schrijver heel goed 
vindt, en heel graag aan dat festival wilde mee-
werken. Zo gezegd, zo gedaan: een mail en een 
kopje koffie met de directeur later was Mathijs 
aangenomen als stagair bij Het Literatuurhuis.

Vanaf april 2014 schreef Mathijs een essay dat 
aansloot bij zijn stage, vijf maanden later zat hij 
op kantoor om te helpen met het programma 
samenstellen van het aankomende festival. In 
het totaal zat hij slechts twee dagen per week 
op kantoor, omdat hij van tevoren al veel tijd 
had gestoken in zijn onderzoek en essay. Naast 
deze kantoordagen waren er ook af en toe losse 
activiteiten als lezingen of filmvertoningen.

De stage bestond zeker niet alleen uit dozen 
inpakken en koffie halen, hoewel Mathijs taken 
als het opruimen van de opslagruimte alleen 
maar zag als een welkome afwisseling. Zelf had 
hij al aangegeven graag inhoudelijk een bijdrage 
te willen leveren, waardoor hij mocht helpen met 
het schrijven van teksten voor de website of het 
zoeken van mogelijk interessante gasten. Het 
team van Het Literatuurhuis is niet groot: toen 
Mathijs er stage liep bestond het uit vijf mensen 
en een externe. 

Je hebt dus ook als stagair een grote verant-
woordelijkheid, en er wordt ook zeker wel wat 
van je verwacht. 

Echte werkdagen zijn toch wel iets anders dan 
een leven op de universiteit: waar het op de uni-
versiteit vooral van belang is dat dat je theorieën 
begrijpt en onderzoek kunt doen, moet je tijdens 
je stage aantonen dat je ook niet-theoretische 
problemen kunt oplossen, een telefoon kunt 
opnemen en creatieve ideeën kunt inbrengen. 
“Bovendien wilde ik gewoon weten hoe het ‘la-
ter’ zou zijn, als ik klaar zou zijn met studeren”, 
vertelt Mathijs. En dat weet hij nu, ongeveer: hij 
is er in ieder geval achter dat acht uur per dag 
naar een computerscherm staren niet helemaal 
zijn ding is.

Het allermooiste moment van zijn stage was de 
openingsavond van het festival in TivoliVreden-
burg. “Wanneer de mensen genieten van het 
programma dat jíj voor ze hebt samengesteld, 
en Philip Freriks de bundel doorleest waar jíj in 
staat. En wanneer er de ochtend erna allemaal 
positieve recensies in de kranten staan.”  Maar 
ook gezellige momenten met collega’s, of als het 
lukt om een bepaalde gast te strikken geven een 
kick.

Mathijs kan de stageplek bij het Literatuurhuis 
aan iedereen aanbevelen. Aan studenten Moder-
ne Letterkunde wordt vaak een ‘zielig lijstje van 
boekwinkels en uitgeverijen’ aangereikt wanneer 
ze een stage zoeken, maar bij een organisatie 
als het Literatuurhuis krijg je van alles iets mee: 
uitgeverijen, schrijvers, dichters, organiseren, 
schrijven, boekverkoop. “Een goede indruk van 
het zo mooi genoemde ‘literaire veld’”, aldus 
Mathijs.

Mathijs in Het Literatuurhuis
Stageverslag

Door Annemijn Pikaar
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Tijdens het eerste 
semester van dit jaar was derdejaars TCS’er 

Tessa van Beusekom in de States te vinden: in 
Norman, Oklahoma welteverstaan. Die hoek van 
de Verenigde Staten had ze nog niet bereisd en 
een medestudent die er al was geweest wist 
haar helemaal enthousiast te maken: “Via haar 
wist ik dat de campus in Oklahoma heel mooi 
en groot was en dat ze er veel deden aan sport. 
Ook werd er volgens haar veel georganiseerd 
voor uitwisselingsstudenten. Dit waren voor mij 
belangrijke dingen.”

Tessa volgt in Utrecht twee hoofdrichtingen: 
Amerikanistiek en Politieke Geschiedenis en In-
ternationale Betrekkingen (nu International Stu-
dies). In het kader hiervan kon ze interessante 
vakken volgen bij geschiedenis en politiek, voor-
al gericht op Amerika waarvoor ze in Oklahoma 
natuurlijk helemaal goed zat. Tessa vond haar 
vakken reuze interessant en de interesse was 
wederzijds: “Met één docent heb ik nog steeds 
contact. Mijn docenten waren erg geïnteres-
seerd in uitwisselingsstudenten en vroegen vaak 
hoe ik als Europeaan naar bepaalde Amerikaan-
se kwesties keek,” vertelt ze. 

Haar eerste indrukken waren opvallend: “Ik vond 
het vanuit het vliegtuig in eerste instantie op 
Nederland lijken: plat en groen. De mensen daar, 
zowel op de campus als daarbuiten, kwamen 
meteen als erg vriendelijk en open op mij over. 
Er hing een relaxte sfeer.” Omdat er veel werd 
georganiseerd voor uitwisselingsstudenten, wist 
Tessa snel vrienden te maken. Ook stortte ze 
zich meteen in het Amerikaanse leven door op 
de campus te gaan wonen. “Het appartement 
waar ik verbleef was heel fijn met veel voorzie-
ningen. Dit was voor mij de 

eerste keer dat ik 
huisgenoten had en ik vond het erg leuk. 
Ik had helaas geen Amerikaanse huisgenoten. 
Mijn huisgenoten kwamen uit Frankrijk, Duitsland 
en Colombia en waren erg aardig. Het leven op 
een Amerikaanse campus was zo’n gave erva-
ring dat ik er wel een heel jaar had willen zitten 
in plaats van één semester.”

Naast de studie was er ook nog tijd voor 
ontspanning. Tessa had per week niet zo veel 
lesuren, maar hoefde zich buiten de colleges om 
niet te vervelen. “Ik sprak af met Amerikaanse 
vrienden en uitwisselingsstudenten, ik was lid 
van de Political Science Club en ik ging af en 
toe naar sportwedstrijden kijken zoals football, 
volleybal en basketbal.” Ondanks dat Norman 
niet zo’n grote stad is, was er vooral voor uitwis-
selingsstudenten genoeg te doen. “Er was een 
zwembad bij de appartementen en een clubhuis 
waar activiteiten werden georganiseerd. Oklaho-
ma had ook een Cousin programma waarbij je 
werd gekoppeld aan een Amerikaanse student 
en een Hostfamily programma waarbij je met 
een Amerikaans gezin af en toe leuke dingen 
kon doen. En, ook niet onbelangrijk: “De dollar 
stond op dat moment lager dan de euro, dus 
shoppen was goedkoper.”

Op de vraag of ze wat aan haar buitenlanderva-
ring heeft gehad, antwoordt Tessa: “Absoluut! 
Je ontmoet veel nieuwe mensen wat erg goed 
is voor je connecties. Ik heb veel mensen leren 
kennen uit Australië, Europa en Midden-Amerika 
waar ik veel van heb geleerd. Je leert dus niet 
alleen veel over de Amerikaanse cultuur maar 
ook over andere culturen. Ook heb ik van mijn 
vakken veel geleerd.” 

Tessa in Oklahoma
Buitenlandverslag

Door Imke Slaats



Op veel feestjes, familiebijeenkomsten of andere gelegenhe-
den waar een gemiddeld TCS’er praat over het doen van 

Taal- en cultuurstudies, wordt de aandacht al snel verschoven 
naar de zogenaamde ‘interessantere’ geneeskundestudenten, die 
op datzelfde feestje aanwezig zijn. Een veel gehoorde vraag aan 
studenten in de geesteswetenschappen is de vraag over wat voor 
beroep je na de studie kunt doen. Eigenlijk, zo denken velen, zijn 
de geesteswetenschappen de pretpakketten van de universiteit. 
Het is nutteloos voor de maatschappij, een opvatting die veel stu-
denten erg boos maakt. De richting Moderne Letterkunde is daar 
geen uitzondering op, verre van zelfs. Een gangbare misvatting, 
die eigenlijk ook nergens op gebaseerd is. 
 
Het literatuuronderwijs dat op de middelbare school wordt gege-
ven, kan al van invloed zijn op de verbreding van het denkvermo-
gen van een leerling. Ten eerste kan literatuur immers beschouwd 
worden als een verzameling van opinies en ideeën over de wer-
kelijkheid, wat door pubers vaak niet zo wordt gezien: er bestaat 
volgens hen vaak maar één werkelijkheid. Door kennis te maken 
met literaire werken die vanuit een ander wereldbeeld tot stand 
zijn gekomen, kunnen middelbare scholieren kritisch leren staan 
ten opzichte van het nu en daardoor de eigen cultuur, identiteit en 
positie in de samenleving relativeren. Het leren over denkwijzen 
van schrijvers in andere tijdsperiodes en uit andere gebieden dan 
nu, is dus nuttig om te weten. 

Het lezen van literatuur kan ook een bijdrage leveren aan de iden-
titeit van een persoon. Het is goed mogelijk om jezelf te identifice-
ren met de hoofdpersoon in een literair werk, of om juist helemaal 
afstand te nemen van deze hoofdpersoon. Zou je hetzelfde doen 
als de hoofdpersoon in het boek? Kan je begrip opbrengen voor 
de hoofdpersoon? Hierbij komt ook dat het lezen over een be-
paalde situatie ervoor kan zorgen dat je merkt dat je niet de enige 
bent met een bepaald probleem.

Een derde punt dat nuttig is bij het bestuderen van literaire wer-
ken, is dat de literaire werken vrijwel altijd in de tijdgeest van de 
samenleving op dat moment zijn geschreven. Vanuit dit punt kan 
iemand die literaire werken bestudeert, goed zicht krijgen op hoe 
de samenleving in elkaar zit en hoe er in een bepaalde samenle-
ving wordt of werd gedacht. 

Goed, drie punten die het nut van het bestuderen van (histori-
sche) werken zijn nu duidelijk: iemand leert het eigen leven te re-
lativeren, kan beter zijn identiteit vormen en leert over de samen-
leving in een bepaalde periode en plaats. Op het familiefeest is 
de interesse echter nog steeds ver te zoeken, aangezien het veel 

Essay Eliterair: is literatuur 
wel zo belangrijk?
Door Merijn van Bruggen
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toegankelijkere ‘ik heb iemand van een ziekte genezen’ nog steeds interessan-
ter klinkt. Wat is nou precies het belang van de drie genoemde punten?

Leren relativeren helpt bij veel situaties in het leven en het levert iemand eigen-
lijk iedere dag extra tijd op. Minder gepieker, betere nachten en dus minder ver-
moeidheid. Nuttig om te kunnen waarbij het bekijken van literatuur kan helpen. 
De literatuur belicht dingen van een andere kant, waar veel mensen van kunnen 
leren.

Een eigen identiteit is belangrijk bij het leren kennen van nieuwe mensen. Over 
het algemeen wordt er snel door iemand heen geprikt die zich probeert voor 
te doen als iemand anders, die niet weet wat hij wil of die niet weet wie hij is. 
Het zoeken naar jezelf is een groot proces waarbij het lezen van literatuur zou 
kunnen helpen.

Als laatste is het handig om te weten hoe een samenleving in elkaar zit. In 
literaire werken wordt duidelijk wat verschillende mensen van de samenleving 
vinden, hoe er naar de samenleving wordt gekeken en waarom de samenleving 
zo in elkaar zit. Erg handig om te weten wanneer je andere mensen wilt kunnen 
begrijpen.

Al met al is het nut van het lezen van literaire werken dus heel simpel: je leidt 
een gelukkiger leven. Of je dat doet door dag in dag uit te werken met zieke 
mensen is een andere vraag, maar een letterkundige zou als geluksbrenger op 
datzelfde familiefeest eigenlijk net zo interessant moeten zijn.
 

Als schrijver van een eerstejaarscolumn wordt 
er natuurlijk van je verwacht dat je gaat re-

flecteren op alle spannende avonturen die je hebt 
meegemaakt, zeker wanneer jouw column zich 
aan het einde van het collegejaar bevindt, maar 
wat is de lol daar nou weer van? Iedereen die dit 
leest maakt dit immers zelf nu mee of heeft dit in 
een van de voorgaande jaren meegemaakt. 

Waarom zou ik nog eens benadrukken dat ik in 
Taal- en cultuurstudies een fantastische studie 
heb gevonden waar ik zo veel van mijn interesses 
kan navolgen op een intellectueel hoog niveau? 
Of waarom zou ik extra aanstippen dat Alias uit 
een groep enorm toffe mensen bestaat waar ik mij 
binnen no time welkom voelde? Ook de verhalen 
over de horror van hospiteren, het dronken cra-
shen op een willekeurige bank en het voor dag en 
dauw opstaan om op tijd in de collegebanken te 

zitten wanneer je weer eens van je ouderlijk huis 
vandaan komt, zal iedereen wel herkennen. Al 
jullie lezers zullen het met mij eens zijn dat wat de 
mensen je van tevoren ook vertellen, deze eerste 
stapjes in de volwassen wereld je eigenlijk alleen 
maar meer vrijheid geven om kind te blijven en 
lekker te doen en te laten waar jij zin in hebt. 

Ja, 22 uur wakker blijven omdat je nog een paper 
moet schrijven, beseffen dat je wat uit je duim 
moet zuigen als antwoord op een vraag bij een 
werkcollege omdat je de stof nog niet kent en 
een huisbaas die serieus overweegt je als vermist 
op te geven, zorgen ervoor dat je af en toe een 
beetje in de stress kan schieten. Gelukkig geven 
ze je ook een stel prachtige verhalen mee om bij 
een biertje in de kroeg aan je vrienden te vertel-
len. Nee, waarom zou ik dáár nou een column 
over schrijven?

Eerstejaarscolumn
Door Max Gruson
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Van de Alias-voorzitter hebben we vernomen dat veel van onze trouwe lezers 
de Alalos op de wc lezen. We weten nog niet of dit een goed of een slecht 

teken is, maar om jullie een beetje tegemoet te komen hebben we een speci-
ale pagina gemaakt die jullie op de wc kunnen lezen. Neem de waarheden der 
poep-proza tot je, want alles wat allitereert is waar. 

Opges lo ten  ont las t ing
Als je nu op de wc zit, is de kans groot dat je voor je een deur ziet of een muur 
met tegeltjes. Dit is jouw speelplek en je hebt jezelf opgesloten. Dit noem jij pri-
vacy, maar eigenlijk is het gewoon een ordinaire zelfgekozen gevangenis! Denk 
daar maar goed over na.

Een  br i l  om van  de  b ibberen
Als student boeit het je misschien minder dat een wc-bril vies zou kunnen zijn, 
maar vooral op openbare toiletten zou het misschien handig zijn als je zou be-
denken dat Henk van Daalderen een halfuurtje voor jou over de bril heeft geplast 
en dit slechts héél vluchtig heeft weggeveegd. Daarnaast leeft er een dierentuin 
in zijn bovenbeenharen. Zit je nog steeds lekker?

Spiekende  sp innen
Onze minihorror schepseltjes leven overal, vooral als de lentes langzaam broei-
erig worden en de zomers nattig warm zijn. Kijk maar boven je, daar smeden 
spinnen een complot om jou in een spinnenweb te vangen. Maar nog liever 
zitten ze in de krochten van de wc-pot. Er heerst onder een aantal spinnen de 
hype om met een selfiestok foto’s te maken waar jouw billen ook op staan. Maak 
je billen dus anoniem door er bijvoorbeeld een paardensticker op te plakken: dit 
helpt altijd. 

Uren lange  u r ine
Sommige mensen plassen gewoon heel lang, en dat is inspirerend. Let er alleen 
wel op dat je van je eigen rustieke straal niet zomaar in slaap valt, want als dat 
gebeurt kunnen we zowel jou als je urine opvegen. Daarnaast denken sommige 
uitgedroogde zwervers al snel dat het appelsap is, en het beeld van een likken-
de zwerver aan de vloer zal niet snel meer van jouw netvlies verdwijnen. 

Het blijven speculaties die overigens zeer waarheidsgetrouw zijn, maar het is 
dus handig om altijd alert te blijven op de wc. Tegen een boom aan plassen is af 
en toe ook een ontspannende optie, al zullen daar ook weer allerlei gevaren om 
de hoek komen kijken. Vergeet echter niet om plezier te maken: poep en pies 
zijn leuke woorden om te zeggen en het is zeer zeker geoorloofd om dit net zo 
vaak te schreeuwen als je zelf wil. En als jij het aandurft om bij een eerste hete 
date een scheet te laten om het ijs te breken, krijg jij van de Alalos-redactie een 
zakje snoep. Succes en geniet!

WC-Vermaak
Door: Anneroos Schoeman
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Een verhaaltje voor het sneeuwen gaat
Door Max Gruson

Dit verhaal won de schrijfwedstrijd van Tölt in blok 2

Er was eens,” begon hij voor te lezen. Zijn 
dochter was dicht tegen hem aangekropen 
en keek met ogen als knikkers naar de illus-

traties in het boek op zijn schoot. Haar verwon-
dering bleef even groot, ook al had ze gisteren 
en eergisteren, op haar eigen verzoek, precies 
hetzelfde verhaal te horen gekregen. Ze wist dat 
papa morgen op reis zou gaan, waardoor ze hem 
een half jaar niet zou zien, maar ze probeerde 
haar verdriet te onderdrukken door hem te laten 
voorlezen.

Haar vader dacht na over hoe toepasselijk het 
eigenlijk was dat ze Sneeuwwitje wilde 
horen. De aankomende maanden 
zou hij verblijven in een ijswereld. 
Een gemiddelde temperatuur van 20 
graden onder nul, en dat werd voor 
het gebied waar ze heengingen nog 
als relatief hoog beschouwd. Zijn 
vrienden hadden in eerste instantie 
lacherig en ongelovig gereageerd op 
het nieuws dat hij op deze expe-
ditie ging: “Wat heb je daar nou 
weer te zoeken, man? Ga je 
pinguïns knuffelen, ofzo?” Hij 
had gelachen en 
zijn schouders 
opgehaald. Zij 
waren geen 
biologen.

“Papa,” zei 
zijn dochter 

zachtjes, 
maar bestraf-

fend. Hij opende zijn 
ogen. Met zijn gedachten bij de 

volgende dag was hij in slaap 
gesukkeld. “Sorry, kleintje.” Hij ver-

volgde zijn vertelling van het sprookje. 
Sneeuwwitje was inmiddels bij de het huis 

van de zeven dwergen aangekomen en trof daar 
zeven bordjes eten, zeven glaasjes wijn en zeven 
opgemaakte bedjes aan. 

In de weekendtas met zijn bagage zaten zeven 
paar nieuwe sokken. Hij vond het verliezen van 
zijn tenen door de vrieskou niet echt een leuk 
plan en had daarom zijn vrouw gevraagd een stel 
extra te kopen. Ze was samen met hun dochter 
de stad ingedoken en teruggekomen met zeven 
paar warme sokken. Bij het inpakken had hij ze 
nader bekeken, waarop hij bemerkt had dat er in 
de kleur roze grote ijsschotsen en breed lachende 
pinguïns op gedrukt stonden. Grinnikend had hij 
ze bij zijn bagage gestopt. Het voelde alsof hij 
zich aan het voorbereiden was voor zo maar een 
vakantie in Zuid-Frankrijk. “Vergeet de zeep en 

de toiletrol niet, hè!”, kon hij zijn vrouw al horen 
zeggen.

Hij kon het nog steeds nauwelijks geloven. 
Een eigen Nederlands onderzoekstation op 
Antarctica. En hij mocht mee! Natuurlijk, 
hij had zich uitgesloofd om te presteren 
als wetenschapper en had zeeën van tijd 

geïnvesteerd in het leggen van 
de juiste contacten, maar 
toch. Het kwam nu wel erg 
dichtbij. En daarnaast, zo 

lang van huis, zonder vrouw 
en dochter… Maar dan overwon 
toch weer de nieuwsgierigheid. 

Die nieuwsgierigheid naar de rauwe witte wereld 
aan het randje van moeder Aarde. 

Hij las verder. “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
wie is de mooiste van heel het land?” Zijn dochter 
mompelde het zachtjes mee. Sneeuwwitje was 
gestikt in de vergiftigde appel en werd net in de 
glazen kist gelegd. Opzij kijkend zag hij dat de 
oogleden van zijn dochter zwaar waren gewor-
den. Half slapend lag ze tegen haar vader aan, 
die voorzichtig onder haar vandaan kroop en haar 
wat verder toedekte met de deken. “Welterusten, 
kleintje. Ik beloof dat ik het verhaal afmaak wan-
neer ik van mijn reis terugkom.” Hij probeerde zijn 
stem niet te laten breken, maar kon het nauwe-
lijks verhinderen. “Trusten papa.”
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Na eerder te hebben geschreven over onder 
andere de verslaggeving van het Midden-Oos-

ten en de Nederlandse politiek, behandelt Joris 
Luyendijk nu de financiële wereld vanuit een antro-
pologisch perspectief. Namens the Guardian inter-
viewde hij twee jaar lang insiders uit de financiële 
wereld om erachter te komen hoe deze in elkaar 
zat en waar de problemen zaten. Zijn bevindingen 
bespreekt hij in dit boek. 

Dit kan niet waar zijn is een interessante en veront-
rustende uiteenzetting van de financiële sector. 
Luyendijk legt alles op een goede, gestructureerde 
manier uit, waardoor je als lezer geen last zult 
hebben van een gebrek aan kennis van de ban-
kensector. Aan de hand van interviews schetst 
Luyendijk een steeds uitgebreider en gedetailleer-
der beeld van wat voor mensen er in de financiële 
wereld werken, wat hen motiveert, hoe het eraan 
toegaat en waar de mankementen zitten. Opval-
lend is dat de mensen die hij interviewt vooral heel 
normale mensen zijn, die in hun baan gewoon 
een snelle manier zagen om studieschulden terug 
te verdienen, maar uiteindelijk compleet werden 
opgeslokt door hun werk. 

Het resultaat is een angstaanjagend beeld van een 
systeem zonder controle waar kortetermijndenken 
de norm is en waar het overzicht helemaal zoek is, 
ondanks dat dit systeem enorm veel invloed heeft 
op ons leven. Luyendijk zelf omschrijft het als 
in een vliegtuig zitten en erachter komen dat de 
cockpit leeg is.

Afgelopen 4 mei was de zesde editie van The-
ater Na De Dam. Op de avond van Nationale 

Dodenherdenking waren er om 21.00 uur op 
zeventig locaties in het land verschillende voorstel-
lingen te zien en te horen - stuk voor stuk speciaal 
voor deze gelegenheid bedacht. De initiatiefne-
mers “maakten zich zorgen over de afnemende 
zeggingskracht van de Nationale Dodenherdenking 
[en vonden] theater bij uitstek de plek om vragen 
en gedachten over de geschiedenis, oorlog en 
vrijheid levend, concreet en persoonlijk te maken.” 

In de Stadsschouwburg Utrecht werd In Vrede, ge-
schreven door Rik van den Bos, gelezen door ac-
teurs van Theater Utrecht (voorheen: de Utrechtse 
Spelen). Het publiek zat samen met de acteurs op 
het podium; de acteurs op een rijtje aan tafel. In 
zes andere steden was in grote theaters hetzelfde 
stuk te horen. Van den Bos schreef niet over de 
oorlog zelf, maar over de meer en minder opzichti-
ge gevolgen die de oorlog in ieders leven heeft. 

Het was even wennen om slechts te kunnen luiste-
ren en niet zoveel te hebben om naar te kijken. 
Het kostte me het eerste kwartier moeite om niet 
weg te dwalen in gedachten, maar algauw wende 
ik aan de stemmen van de acteurs en begreep ik 
de samenhang van het verhaal beter. De tekst van 
Van den Bos was erg verfijnd, met een sublieme 
opbouw. De personages ontrafelen geheimen in 
hun leven: van een jonge, moderne man (Vincent 
van der Valk) die zijn leven overheerst ziet wor-
den door een confrontatie met de oorspronkelijke 
bewoners van zijn huis, tot een oude vrouw (Astrid 
van Eck) die zichzelf straft om een geschiedenis 
die ze nooit zelf in handen had. 

Het is zeker aan te raden om volgend jaar uit te 
zoeken wat er in jouw favoriete theater gebeurt op 
4 mei - al is het maar om nieuwe tradities het licht 
te gunnen.

‘Dit kan niet waar zijn’ 
van Joris Luyendijk

Door Thomas van ’t Groenewout

In Vrede

Door Zita Veugen
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Drie jaar geleden stond ze voor het laatst in 
Nederland in onze eigen Domstad. Nu haar 

nieuwe album FROOT uit is, kon een bezoek niet 
uitblijven. Marina and the Diamonds schitterde in 
de Melkweg en zong geen enkele van haar o zo 
hoge noten vals.

Al vroeg verzamelden de fans zich in de rij om zich 
te voorzien van een plek helemaal vooraan de uit-
verkochte Melkweg. Marina’s fans – of Diamonds 
zoals zij ze liefkozend noemt – zijn haar enorm 
trouw, maar ook nieuwe jonge fans zijn van de 
partij. Niemand wordt teleurgesteld: Marina speelt 
namelijk nummers van al haar albums. De toon 
is meteen gezet als ze opent met gouwe ouwe 
Bubblegum Bitch. De tour is zoals ze zelf zegt een 
introductie van haar nieuwe album FROOT. Ze 
zingt dan ook de juweeltjes van dit album waar-
door nummers als Happy - die ze zelf op keyboard 
speelt - of I’m a ruin een heel andere dimensie 
krijgen.

Marina houdt het concert verder strak en simpel. 
Het decor vormt een sterrenhemel met planeten 
en alleen licht- en rookeffecten zorgen voor varia-
tie. Tussendoor houdt Marina het kort door het bij 
kreten als ‘how are you’ en ‘thank you so much for 
coming’ te laten. De fans vooraan worden ech-
ter niet teleurgesteld: vaak genoeg verschijnt de 
Welshe zangeres uit beeld voor degenen achter-
aan, omdat ze gebukt de handen schudt met haar 
Diamonds. Wees niet getreurd als je er niet bij kon 
zijn. Marina komt namelijk terug in november!

Magisch, bescheiden maar een tikkeltje ondeu-
gend: dat is hoe ik The Staves zou omschrij-

ven. De drie Britse zusjes speelden in Doornroosje 
te Nijmegen veel nummers van hun nieuwe album 
If I was. Daarnaast kwamen er nog wat oudere 
nummers van hen voorbij, waaronder Facing West 
en Winter Trees. Het genre dat de dames spelen is 
folk rock.

Ze begonnen wat afstandelijk op het podium met 
slechts een ‘thank you’ tussen de nummers door. 
Halverwege het optreden kwamen ze los, stelden 
vragen aan het publiek en maakten gewaagde 
opmerkingen. Dat maakte de toch al betoverende 
sfeer echt af. Naast dat de zussen veel in har-
monie zingen, zijn er ook solo’s wat voor genoeg 
afwisseling zorgt. Het meest onder de indruk was 
ik van de nummers Make it holy, Black and White 
en Steady. In laatstgenoemde kwam het ritmische 
gevoel van de drums goed naar voren, beter dan 
op de plaat. De meeslepende en daardoor zwaar-
dere nummers werden afgewisseld met luchtigere 
nummers. 

Al met al was het een prachtige avond. Ik kende al 
wat nummers van The Staves maar ik had ze nog 
nooit live gehoord. Het was werkelijk prachtig en 
ook de setting was mooi: Doornroosje is een pret-
tige zaal, niet te groot, met een goede sfeer. 

Marina and the 
Diamonds 

Door Myrthe Groenendaal

The Staves

Door Daní Püttmann

Recensies Recensies



Annemijn - Van wit tot turquoise

Anneroos - Uit haar klankkast 
kwam een droom

Daní - Diepgang met Daní

Harm - Ik, Harm

Max - Tussen waan en zin

Myrthe - Laat me

Thomas - Thomas

Zita - Sinterklaas bestaat

Imke - Inside Imke

Leisan - Voor mezelf

Lise - Softijs

Marijke - Het onbeschreven 
blad

Fira - Deadlinestress
voor dummies

Spaghetti aglio 
olio pep

Tagliatelle al Salmone

Pizza Rucola

Pizza la Grotta

Pizza Siciliana

Pizza Melenzane

Restauranttest 

La Grotta
Door Fira Zorge

Smaaktest

Tevredenheid
90%

80%

60%

100%

20%

Sfeer

Bediening

Prijs/kwaliteit

Pizzabodem

Leestekengebruik menukaart



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


