
FEESTDAGEN

BEVRIJDINGBEVRIJDING
Elk jaar op 5 mei vieren we
Bevrijdingsdag en zijn er overal in het
land gratis festivals, maar waarom is
deze feestdag geen vrije dag?

WWW.DEDUPLOMAAT.NL

GINGERBREADGINGERBREAD
Wie is toch die gingerbread man? En
waarom is dit koekje zo populair met

Kerst? Je leest het in deze editie!
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GASTARTIKELGASTARTIKEL  
Arjen Breeman schreef voor deze

editie een gastartikel over die
andere vereniging: de politeike

jongerenvereniging. Hij geeft
een mooi inkijkje in de politiek!



Lieve lezer,
 

Wat leuk dat je alweer de derde editie van het nieuwe format van De
Duplomaat leest! Ook deze editie zal, na lovende kritieken op de vorige
uitgaven, op dezelfde manier zijn opgesteld. De Duplomaat zal deze keer in
het teken staan van feestdagen! Afgelopen periode zijn er een aantal
geweest, zoals Halloween, Kerst en oud en nieuw, maar we zullen op nog
veel meer feestdagen ingaan. Wij, de Mediacommissie, hebben erg genoten
van onze vrije tijd en hopen dat jullie fijne dagen hebben gehad met jullie
vrienden en familie :) Om nog iets langer in de gezellige sferen van de
feestdagen te blijven hangen, zal deze uitgave onder andere bestaan uit een
verhaal en recept over the gingerbread man, internationale feestdagen en
waarom we niet altijd vrij zijn met bevrijdingsdag. Verder hebben
verschillende gastauteurs zich ingezet om deze mooie Duplomaat neer te
kunnen zetten. Zo heeft Julia Maris een ‘De week van’ geschreven over haar
feestelijke vakantie in Berlijn. Daarnaast heeft Sytze Zeilstra de Breaking
Borders geschreven over zijn exchange in Australië. Tot slot heeft Arjen
Breeman een artikel geschreven over lid zijn van een politieke jongeren-
organisatie. Bedankt allemaal voor jullie inzet! Verder zullen op de foto- en
BeDuplo-pagina's veel kiekjes staan van hoe de In Duplo’ers hun feestdagen
hebben gespendeerd. Tot slot hebben wij afgelopen november onze eerste
editie van Cocktail Conversations gehad, onder het genot van de Blue
Lagoon cocktail. Het was een erg gezellige avond waar veel interessante
discussies naar boven kwamen. Bedankt hiervoor, en hopelijk tot de
volgende keer! Maar voor nu, veel leesplezier :) 

 
Liefs,

De Mediacommissie 22-23
Elisa, Jesper, Koen, Milou, Tim en Romie

 

Voorwoord

2 | Voorwoord



Inhoud
4
7

B R E A K I N G  B O R D E R S :
S Y T Z E  Z E I L S T R A

10

V E L D W E R K :
H A N D H A V I N G

12 D I E  A N D E R E  V E R E N I G I N G
-  D E  P J O

14
16
19

D E  W E E K  V A N  J U L I A
M A R I S

K E R S T  M E T  H E T  2 4 E

22

B E D U P L O .

24
26 B E V R I J D ,  M A A R  N I E T  V R I J

28

F O T O P A G I N A

30 G I N G E R B R E A D  M A N  &
H E T  P E P E R K O E K H U I S J E

33

D U P L O M A A T  D I L E M M A ' S

34

N A W O O R D

35

B R O N N E N L I J S T

C O L O F O N

D I S C U S S I E S  T I J D E N S  D E
F E E S T D A G E N

I N T E R N A T I O N A L E
F E E S T D A G E N  K A L E N D E R

Inhoudsopgave| 3



DE WEEK VAN
J u l i a  M a r i s

Vrijdag
Vandaag had ik een kerstdiner bij Beatrice, met Romie, Nienke, Elisa
en Veerle. We zouden per duo een gang maken en ik heb met Elisa
een banoffee toetje gemaakt. Het was erg gezellig en lekker. 

Het weekend stond in het teken van het kerstdiner. De hele familie –
dat zijn er niet heel veel, we waren in totaal met 10 mensen – kwam
bij ons eten voor Kerst. Mijn moeder was al drie weken gestrest en
zaterdag en zondag overdag zijn we de hele dag bezig geweest met
voorbereidingen voor de 7 gangen die we gemaakt hebben.
Ondanks alle stress was het goed geslaagd. En zondagavond was
het tijd om tassen in te pakken, ik ga namelijk met mijn ouders en
broertje een weekje naar Berlijn!

23
December

26
December

Maandag
We gingen met de trein naar Berlijn, vanaf Rotterdam Centraal
ongeveer 7 uur, dus dat was echt goed te doen. We kwamen rond
17 uur aan in Berlijn en na de koffers in het hotel gedropt te hebben,
gingen we alvast langs de Brandenburger Tor op weg naar een
kerstmarkt. Die waren er nog volop dus dat was heel leuk, zeker
omdat het al rond 16 uur donker werd waardoor alle versiering en
lichtjes goed te zien waren.
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Dinsdag
Vandaag was onze eerste hele dag
en die hadden we gepland rondom
Slot Charlottenburg. Charlottenburg
is het grootste paleis in Berlijn, waar
veel Pruisische vorsten verbleven.
Het was helemaal ingericht in stijl en
er was een museum met kunst-
werken en een mooie porselein-
verzameling. Hierna zijn we naar de
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
geweest, waar ook een kerstmarkt
was. Hierna zijn we over de
Kurfürstendamm gelopen, de luxe
winkelstraat van Berlijn, die nog
helemaal in kerstsfeer was. 

27
December

28
December

Woensdag
We begonnen de woensdag met een rondleiding in de
Reichstag, het parlementsgebouw van Duitsland. Ook kon je in
de koepel helemaal omhooglopen met mooi uitzicht. Hierna zijn
we weer langs de Brandenburger Tor naar het Holocaust
Memorial gelopen, waar ook nog een informatiecentrum over de
holocaust is. Dit was erg indrukwekkend. We zijn toen naar de
Potsdamer Platz gelopen, waar de muur dwars overheen liep. 
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beeld auto’s met geheime comparti-
menten en zelfgemaakte duiksets, die toen
verboden waren in verband met mogelijke
ontsnappingen. ’s Middags gingen we
naar de Berliner Dom, waar alle kerst-
versiering nog stond. Boven op de koepel
hadden we prachtig uitzicht over de stad.
Hierna gingen we door naar de East Side
Gallery, waar het langste stuk Berlijnse
Muur nog staat. We sloten de dag af bij
Markthalle IX waar het streetfood Thursday
was. Dat was erg gezellig en heel lekker. 

29
December

Vrijdag 
Onze laatste dag in Berlijn begonnen we met een rondleiding in
een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. De meetingpoint
was bij een metrostation en we gingen in het metrostation een
verscholen deur door, waarna we in een gebruikte schuilkelder
kwamen. Een erg enthousiaste gids leidde ons door het
gangenstelsel met veel spullen die daar gevonden waren,
inclusief wapens en explosieven. Dit was heel gaaf en echt een
aanrader! We sloten de dag af met de laatste kerstmarkt van de
vakantie in het Nikolaiviertel, wat het oudste deel van Berlijn is.
Hier staat ook een van de oudste kerken van Berlijn, de
Marienkirche. Al met al een hele leuke week!

30
December

Donderdag 
Vandaag begonnen we bij Checkpoint Charlie en het bijgelegen
Mauermuseum. In dit museum waren veel ontsnappings-
pogingen gedocumenteerd, van mensen die van Oost- naar
West-Berlijn probeerden te ontsnappen. Zo stonden er bijvoor-
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CARNAVAL18 - 21 FEB.

INTERNATIONALE
FEESTDAGEN 

KALENDER 2023
|

Carnaval is van oorsprong een Katholiek volksfeest.
Het vindt plaats op de zondag, maandag en dinsdag
voorafgaand aan de 40-daagse vastenperiode voor
Pasen. De gedachte achter carnaval is dat men nog
éénmaal flink kan eten, drinken en feesten, voordat
de vastenperiode begint. 

Carnaval wordt van oorsprong vooral gevierd in het zuiden en oosten
van Nederland - al wordt het tegenwoordig door jongeren in heel
Nederland wel gezien als een mooie gelegenheid voor een feestje.
Naast Nederland kennen België, Duitsland, Italië en Brazilië een
uitgebreide carnavalstraditie.  In veel culturen is het gebruikelijk je te
verkleden met carnaval en vinden optochten plaats. De precieze
invulling is echter per regio verschillend. Venetië heeft bijvoorbeeld een
veel ingetogener feest met historische, luxueuze kostuums. En ook
Oostenrijk kent haar geheel eigen gebruiken; met name in Wenen wordt
carnaval gevierd met de bals.

ST. PATRICK'S DAY17 MRT. |
Op deze van oorsprong Ierse feestdag herdenkt
men de beschermheilige van het land, Saint Patrick.
Tegenwoordig wordt St. Patrick’s Day niet alleen in
Ierland gevierd, maar ook in (delen van) de VS,
Canada en Australië, doordat vele Ieren hier naartoe
zijn geëmigreerd. Het feest wordt uitbundig gevierd
met straatactiviteiten en (overmatig veel) drank. 

Typerend voor St. Patrick’s Day is dat alle feestgangers zich in het
groen verkleden en Ierse symbolen bij zich dragen, zoals de Ierse
klaver en de groene hoge hoed. 

Internationale feestdagen kalender | 7



RAMADAN & SUIKERFEEST22 MRT. - 20 APR. |
De ramadan is de negende maand van de islamitische kalender en
staat bekend als de vastenmaand. De islamitische kalender is
gebaseerd op de maan, in tegenstelling tot de westerse zonkalender.
De maankalender heeft slechts 354 dagen. Daardoor verplaatst de
ramadan zich door de seizoenen en vindt de ramadan telkens op een
ander moment in het westerse jaar plaats.  Tijdens de ramadan mogen
moslims overdag niets eten én niets drinken. Wanneer de zon onder is,
wordt er door veel moslimfamilies ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat
zeer uitgebreid gegeten. Het doel van deze vastenperiode is om
dichter tot Allah te komen. Tijdens de ramadan is ook boosheid, roken,
seks en ‘zondig gedrag’ verboden. Daarnaast wordt er veel gebeden.
Na een maand van vasten is het tijd voor het Suikerfeest. Deze dag
beginnen de moslims met een gebed, waarna familie wordt bezocht,
aalmoezen worden uitgereikt en veel zoetigheid wordt gegeten. 

OKTOBERFEST16 SEP. - 3 OKT. |
Het Oktoberfest is een Duits bierfeest dat jaarlijks
plaatsvindt in München. Op een speciaal daarvoor
bestemde weide net buiten het centrum worden 14
tenten opgezet, waar van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat bier en wijn wordt geschonken. 

Het feest werd voor het eerst gehouden in 1810, ter ere van de bruiloft
van de Beierse kroonprins en prinses. Sindsdien is het alleen maar
populairder geworden, met inmiddels meer dan 5 miljoen bezoekers
per jaar. Het feest kent vele gebruiken, waaronder de alom bekende
klederdracht (Dirndl’s voor vrouwen en Lederhosen voor mannen).

DÍA DE LOS MUERTOS1 - 2 NOV. |
Día de los Muertos is van oorsprong een Mexicaanse
feest- en herdenkingsdag. Van oudsher gelooft men
dat tijdens deze twee dagen de hekken van de hemel
open staan, waardoor op 1 november de geesten van
de overleden kinderen de aarde kunnen bezoeken en
op 2 november de volwassen geesten langskomen. 
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Vooral 2 november wordt groots gevierd: veel Mexicanen ver-
welkomen de geesten van hun dierbaren met versierde altaren, eten,
drinken en muziek. Mexicanen zien Día de los Muertos niet als een
reden om te treuren, maar juist om te herdenken en te feesten met hun
dierbaren. Daarnaast zijn er deze dag veel optochten met kleurrijke
kleding en geschminkte skelettengezichten.

DIVALI12 NOV. |
Divali, ook wel bekend als het feest van het licht, is
een Hindoeïstisch feest dat is ontstaan in India.
Tijdens Divali wordt Lakshmi vereerd, de
Hindoeïstische godin van licht, geluk en reinheid.
Omdat het feest is gebaseerd op de hindoekalender,
valt Divali elk jaar op een andere dag.

Op Divali wordt gevierd dat het licht de duisternis overwint. Daarom
versieren Hindoes hun huizen en tuinen met traditionele lampjes. Divali
is echt een familiefeest en wordt gevierd met cadeautjes en zoetigheid.
Daarnaast is reinheid van groot belang. Vuil wordt als een bron van
kwaad gezien, dus het huis, het lichaam en de ziel worden voorafgaand
aan het feest grondig gereinigd.

THANKSGIVING DAY23 NOV. |
Thanksgiving is een nationale feestdag in de VS en
Canada. Thanksgiving leidt het einde van het
oogstseizoen in. Daarom wordt op deze dank gezegd
voor de oogst en voor alle andere goede dingen. In
de VS vindt Thanksgiving plaats op de vierde donder-
dag van november. In Canada wordt het al eerder
gevierd, omdat het oogstseizoen daar eerder eindigt.

De feestdag is traditioneel een dag waarbij de hele familie bijeenkomt
en samen een klassiek feestmaal nuttigt met kalkoen, vulling, zoete
aardappels, cranberries en pompoentaart/pecannotentaart. De vrijdag
na Thanksgiving is voor veel Amerikanen een vrije dag en wordt
gebruikt om de eerste kerstinkopen te doen. Het zal je niet verrassen
dat commerciële bedrijven in de VS hier slim op inspelen. Deze ‘Black
Friday’ heeft inmiddels in vele westerse landen haar intrede gedaan.

Tim Wekking | 9



Discussies tijdens de feestdagen: een begrip dat ieder jaar weer
terugkeert. Het zal de afgelopen jaren dan ook gegaan zijn over
bijvoorbeeld corona, zwarte piet, klimaat, inflatie en energie. De
meningen over deze onderwerpen kunnen en zullen ook van elkaar
verschillen. Waarom ontstaan er juist tijdens de feestdagen ruzies, terwijl
er bijvoorbeeld met Kerstmis juist ook veel over vrede wordt gesproken?

REGRESSIE
Misschien klinkt het volgende wel
heel herkenbaar. Zodra je het huis
van je ouders binnenstapt wordt je
opnieuw behandeld als een puber.
Je zou het niet zeggen, maar
hiervoor is er zelfs een wetenschap-
pelijke verklaring. Het gaat hierbij
over de familiesysteem-theorie.
Deze theorie stelt dat er geen
gedragingen of ontwikkelingen van
een familie zich onafhankelijk van
elkaar afspelen. Alles is binnen een
familie met elkaar verbonden. Dit
wordt regressie genoemd. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat
aan jouw rol als ‘kind’, die je hebt in
de ogen van jouw ouders, weinig tot
niets verandert ongeacht hoe oud je
bent. Pas als je kinderen krijgt

gaan jouw ouders je als ‘volwassen’
zien. Dit komt simpelweg door het
feit dat jouw ouders ook een andere
rol bin-nen de familie krijgen. Hun
rol ver-schuift van ouder naar
grootouder.

VERSCHILLENDE
PERSOONLIJKHEDEN
Naast het feit dat regressie een rol
kan spelen bij de discussies tijdens
de feestdagen, hebben familieleden
allemaal hun eigen persoonlijkheid.
Deze persoonlijkheden kunnen
gelinkt worden aan drie persoonlijk-
heidstypes tijdens discussies. Je kunt
te maken krijgen met conflict-
zoekers, conflictvermijders en zwarte
schapen.  
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Conflict-zoekers zijn bijna niet in
staat om spanningen en irritaties
naast zich neer te leggen. Conflict-
vermijders vinden de feestdagen
niet het moment om moeilijke zaken
op tafel te gooien en eventueel uit
te praten. Via bijvoorbeeld grapjes
of door iets anders onder de
aandacht te brengen, proberen zij
ervoor te zorgen dat de discussies
niet uit de hand lopen. Zwarte
schapen reflec-teren de meningen
van anderen en als zij zich
aangesproken voelen kunnen zij die
meningen omzetten in emoties.

OPLOSSING
Zorg er als eerste voor dat je altijd
objectief de meningen van de
anderen blijft observeren en indien
nodig zelfs afstand neemt van de
discussie. Daarnaast is het slim om
erover na te denken dat het niet van
belang is om elke discussie of ruzie
uit te praten. Uit onderzoek is
nameijk gebleken dat gelukkige 

koppels nog niet eens één derde
van hun conflicten hoeven op te
lossen. 

Het makkelijkste is natuurlijk om van
onderwerp te veranderen. Zo
voorkom je dat een discussie
eventueel uit de hand loopt en
ontdek je misschien wel raakvlakken
met familieleden, waarvan je niet
wist dat ze er waren. Wat
waarschijnlijk ook helpt is een
vegetarische maaltijd bereiden.
Iedereen heeft wel iemand in de
familie die geen vlees eet. Op deze
manier houd je iedereen aan tafel
tevreden en geef je de vegetariërs
iets meer keuze dan enkel een pizza
uit de diepvries. Een politieke
discussie blijft ondanks alles toch
een onlosmakelijk onderdeel van
de feestdagen. De hele tijd een
gesprek voeren over de activiteiten
van je oom en tante van het
afgelopen weekend brengt ook zo
weinig sfeer. 

Jesper Lucassen | 11



Gastartikel: Die andere vereniging - 
De PJO

Studenten – zelfs Dubbelstudenten zoals wij – houden
ons met meer bezig dan alleen studeren. Veel studenten
zijn actief bij een vereniging; is het geen
studievereniging, dan wel een studentenvereniging of
sportvereniging. In dit gastartikel beschrijf ik mijn
ervaringen met een ander type vereniging, namelijk de
politieke jongerenorganisatie (PJO), voor velen vermoed
ik een wat onbekende wereld.

Sinds april 2021 ben ik lid van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de
ChristenUnie en sinds september 2021 ben ik als Penningmeester en
Vicevoorzitter in het landelijk bestuur (bijna) dagelijks bezig met de
vereniging. Ik houd me bezig met taken die vrijwel iedere penningmeester
uitvoert, zoals het uitbetalen van declaraties en facturen en het bijhouden van
de boekhouding. Maar er is meer! Zo heb ik een aantal keren de
fractievergadering van de ChristenUnie in de Tweede Kamer bijgewoond
waar ik namens PerspectieF input leverde op debatbijdragen en voorliggende
onderwerpen. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen
vorig jaar ben ik samen met Pieter Grinwis (Tweede Kamerlid ChristenUnie) op
pad geweest langs een aantal gemeenten, waarbij we o.a. in gesprek gingen
met raadsleden en inwoners over het betrekken van jongeren bij de
gemeentepolitiek. Als kers op de taart mocht ik eind augustus vorig jaar
aanschuiven bij HLF8, een talkshow op SBS6, om te praten over de crisis in Ter
Apel. Hoewel er veel verschillen bestaan tussen In Duplo en PerspectieF (en
andere PJO’s) zijn er ook overeenkomsten. De redenen om lid te worden
verschillen niet zoveel: ook PJO’s organiseren formele (politieke) en informele
activiteiten, mensen worden lid om nieuwe mensen te leren kennen, hun
netwerk op te bouwen en om vaardigheden op te doen als actief lid in een
werkgroep of commissie. Veel PJO’s kennen politieke werkgroepen of
commissies, vaak georganiseerd rondom een bepaald thema of onderwerp.
Zij organiseren activiteiten rondom dat onderwerp, schrijven opiniestukken
voor binnen en buiten de vereniging, bijvoorbeeld in kranten en doen zo
waardevolle ervaring op. Buiten de politieke groepen bestaan bij sommige
PJO’s ook organisatorische commissies waarbij leden bijvoorbeeld
meehelpen om de congressen en algemene ledenvergaderingen te
organiseren, of het bestuur assisteren met het bijhouden van de social media
en de website. Ook in deze commissies kan je veel leren over het organiseren
van evenementen en het samenwerken met anderen. Wat zijn dan de
verschillen? 

Arjen Breeman
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Al het bovenstaande zorgt er ook voor dat je vaak als actief lid van een PJO
makkelijker doorstroomt naar een functie bij de moederpartij. Een kort rijtje
namen van mensen die actief lid zijn geweest bij een PJO illustreert dat
perfect: Mark Rutte, Jesse Klaver, Rob Jetten, Renske Leijten, Maarten van
Ooijen, enz. Nu wordt niet iedereen minister-president of Kamerlid, maar het
geeft wel aan dat actieve leden van PJO’s regelmatig terechtkomen op mooie
posities. Tot slot een oproep aan iedereen die dit stuk leest: als je een mening
hebt over iets, laat die dan horen! Of je nu links, recht, progressief of
conservatief bent, het is belangrijk dat ieders mening wordt gehoord. Er zijn
talloze politieke kwesties die de belangen van onze generatie raken en
jongeren worden nog te vaak overgeslagen bij besluitvorming. Veel leden van
In Duplo zijn maatschappelijk betrokken en hebben veel kennis opgedaan
door hun studies. Hoe mooi zou het zijn om die kennis in te zetten voor
maatschappelijke opgaven? Een lidmaatschap van een politieke
jongerenorganisatie is daarvoor een mooi begin!

PJO’s vertegenwoordigen jongeren en laten hun stem horen in het
maatschappelijk debat. Zo hebben veel PJO’s zich de laatste jaren actief
ingezet voor de terugkeer van de basisbeurs en een hogere compensatie van
de zogenaamde ‘Pechgeneratie’. Dat doen we door opiniestukken te schrijven
in kranten, actie te voeren samen met maatschappelijke organisaties, moties
in te dienen op partijcongressen van onze moederpartijen en intern te
lobbyen bij Kamerleden van onze partij. Daarnaast bouw je (vooral als
(landelijk) bestuurslid) een politiek netwerk op door te spreken met landelijke
of lokale politici en hun medewerkers. 

Arjen Breeman | 13



BeDuplo.
BeReal. de app voor een kijkje in het échte leven van een In
Duplo'er. Ja, want menig In Duplo'er maakt er gebruik van. Daarom
hier een klein overzichtje van de leukste, grappigste, schokkendste
en ook saaiste BeReals van In Duplo'ers van de afgelopen periode. 

14 | BeDuplo.
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Daar sta je dan. Helemaal alleen stap je
uit het vliegtuig en na slechts enkele uren
ben je door de Australische immigratie
heen. Het is al donker, en met je zware
koffer heb je geen idee waar je nu
precies heen moet. Het duurt even voor
je het systeem snapt en na goed zoeken
kom uiteindelijk terecht bij het
studentenhuis met dertig man aan het
strand waar je gelijk in de sfeer wordt
gezogen. Je exchange aan de andere
kant van de wereld is dan toch echt
begonnen. 

Sydney is een schitterende miljoenenstad. Van het iconische Opera House
dat je direct aan de haven ziet liggen naast de Harbour Bridge tot de bijna
eindeloze opties voor outdoor activiteiten in de omgeving van de metropool.
Gedurende de uitwisseling woonde ik aan één van de vele stranden in
Sydney. Vlak naast het karakteristieke Coogee Beach maakt het nemen van
een frisse ochtendduik bij zonsopkomst of een watermeloen op een van de
groene velden, niet het slechtste begin van je dag. Ook ben je zo met het OV
bij het befaamde Bondi, waar je snel een surfplank pakt en het water in
springt om te gaan liggen wachten op die ene juiste golf die je helemaal mee
terugneemt naar het strand. De meeste mensen hier zijn er erg laid-back en
easy-going en het ‘Australische matje’ is een vaak voorkomend stijl icoon. Dit
maakt de Australische levensstijl een ware cultureshock vergeleken met
Nederland.

Breaking Borders:
Australië

S Y T Z E  Z E I L S T R A  D O E T  V E R S L A G  V A N U I T  S Y D N E Y
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De universiteit is hier dan ook een stuk
anders dan in Rotterdam. Waar
Erasmus je vrijlaat en je het zelf laat
uitzoeken, word je hier aan UNSW,
University of New South Wales, wat
langer aan je handje vastgehouden.
Dit zorgt ervoor dat de begeleiding
erg hoog is, maar gaat ten koste van
de eigen input. De inhoud van de
vakken maakte dit echter weer goed.
Met betrokken professoren en veel
field-trips naar bijzondere plekken in
de stad die voor de meeste toeristen
verborgen blijven, zijn de vakken erg
speciaal.

Maar naast de universiteit en stad is er
ook buiten de metropool genoeg te
zien. Met wilde wallaby’s en
kangoeroes in Jervis Bay en het hiken
in de Blue Mountains zijn de
landschappen rondom Sydney een
wilde natuur die het ontdekken
daarvan het gevoel van de explorers
meebrengt. Als exchange student heb
je daarnaast ook voldoende tijd om de
rest van het continent te verkennen.
Roadtrippen langs de oostkust en in
de Outback was een van de gaafste
dingen die ik hier heb gedaan. Het
eindeloze oranje woestijnlandschap in
de Outback en de ontelbare kleuren
van het Great Barrier Reef zijn totaal
tegenovergestelde werelden, maar
even adembenemend! Australië is
enorm groot waardoor de tijd
voorbijvliegt en voor je het weet is het
nieuwe jaar al bijna daar.

De winter feestdagen zijn deze
uitgave het thema van de
Duplomaat en zijn Down Under net
zo groot, ook al zijn de seizoenen
omgekeerd. Kerstversiering in de
volle zomer is een speciaal aanzicht.
Zeker wanneer je versierde
kerstbomen ziet staan tussen de
palmbomen in de stad. Er staat
sneeuwdecoratie in de winkels en
huizen, ook al heeft een groot deel
van de Australiërs nog nooit
sneeuw gezien! Dit maakt onder
andere kersttruien erg grappig,
waar de kerstman al surfend pakjes
bezorgd en in de dennenbomen
een koala zich verschuilt. Daarnaast
is N.Y.E. (New Years Eve) een mega
event in Sydney en de rest van
Australië. In de duizenden komen
mensen naar de havens voor de
vuurwerkshows. Waar het nieuwe
jaar door één van de eerste landen
wordt ingeluid met een knallende
voorstelling.

Al met al is een exchange naar
Australië een grote aanrader voor
iedereen. Of je nu van reizen en
natuur houdt of het leven in een
miljoenen metropool. Het
ontdekken van de diverse land-
schappen die het continent te
bieden heeft, laten een ongekende
indruk achter. Sydney is hiervoor
een geweldig startpunt en vanuit de
warme zomer wens ik ieder nog de
beste wensen voor het nieuwe jaar.
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Rick
De kerstdagen heb ik voornamelijk besteed bij mijn ouders. Tijdens dit jaar zie ik
hen niet altijd even vaak dus het was fijn om deze dagen daar te kunnen
besteden. Na Zuidplein onveilig te hebben gemaakt voor last-minute
kerstcadeautjes ben ik heerlijk uiteten geweest en heb ik bij mijn vader een
huisgemaakt diner op. Ook heb ik een godsvermogen uitgegeven aan skikleding,
die ik waarschijnlijk welgeteld 24 uur kan gaan dragen voordat ik met de
gipsvlucht naar huis mag. Mijn 2022 heb ik afgesloten met een drankje met
Romie in de Oude Haven & een oudjaarsfeestje bij Sam. 2023 heb ik heerlijk
burgerlijk ingeluid met een bezoekje aan de grootouders, met daarna een niet zo
burgerlijk bestuursbezoekje aan het prachtige Denemarken, waarvoor we heerlijk
de Autobahn onveilig hebben gemaakt en hebben genoten van de culinaire
hoogstandjes van Aarhus. Voor de leden die ik tot nu toe niet heb gesproken:
nog de beste wensen voor 2023!

Niels
Deze begon twee dagen voor kerst, toen ik het mooie Rotterdam heb verruild
voor Stellendam, een klein dorp op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-
Overflakkee, om daar de feestdagen door te brengen met m’n ouders. Op
kerstavond zijn m’n opa & oma langsgekomen voor een smakelijk diner, want
goed eten hoort immers bij de kerstdagen. Eerste kerstdag heb ik vervolgens
doorgebracht met familie in Brabant, waarbij wederom het nodige is gegeten en
gedronken, ditmaal in een restaurant. De rest van de week, te beginnen met
tweede kerstdag, heb ik heerlijk thuis doorgebracht zonder al te veel activiteiten,
waarna ik op 30 december weer ben afgereisd richting Rotterdam om daar het
jaar knallend te eindigen en 2023 sfeervol te beginnen. Op oudejaarsavond
hebben we met een relatief klein gezelschap tot in de late uurtjes de jaarwisseling
gevierd. Om het nieuwe jaar in te luiden ben ik vervolgens op de eerste dag van
2023 nog weer afgereisd naar Stellendam, om na een snelle nieuwjaarswens
vroeg m’n bed in te duiken om op 2 januari af te reizen naar Denemarken voor
een korte vakantie met m’n medebestuurders.

Sam
Wat leuk om weer wat voor het mooiste tijdschrift van Rotterdam te mogen
schrijven! Ook ik heb genoten van een mooie feestdagenperiode. Eindelijk had ik
weer tijd om gezellig naar mijn ouders in het verre Leusden af te reizen! Hier heb
ik natuurlijk enorm genoten van de vrijheid en luxe die ‘thuisthuis’ met zich
meebrengen. Niet hoeven af te wassen, altijd (gratis) een gevulde koelkast en niet
te vergeten: elke avond een gezond en voorbereid maaltje op tafel.
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Kerst(vakantie) 
met het 24e



Ik vond het verder natuurlijk ergens ook wel weer gezellig met de fam..;) Op
eerste kerstdag kwam mijn oma langs en kreeg ik nog wat cadeaus van mijn
ouders, waaronder een supergave platenspeler! Op tweede kerstdag kwam mijn
oom langs en hebben we volgens traditie lekker veel gekaart. Ik ben hier altijd
erg fanatiek in, dus ik was nog nooit zo teleurgesteld geweest als die dag,
aangezien ik alle potjes ‘Boerenbridge’ die we speelden vreselijk hard heb
verloren….
Tot dit jaar werkte ik in de Albert Heijn (waar ik super veel werkte tijdens de
feestdagen), waardoor het nu wel heel raar voelde hoe veel vrije tijd ik had. Na
tien dagen bij mijn ouders vond ik het dan ook meer dan genoeg en was het
relaxed om weer even naar het ‘rustige’ Rotterdam te kunnen afreizen. Hier heb ik
gezellig met een paar vrienden bij mij thuis oud en nieuw gevierd, wat eigenlijk
de eerste keer was dat ik zo lam het nieuwe jaar in ging. Dat belooft veel goeds
voor 2023…

Nienke
De kerstdagen vind ik echt de leukste feestdagen van het jaar. De kerstmuziek
schelt gênant vroeg in het jaar alweer door mijn AirPods, en de kerstboom? Die
staat er in de zomer nog. 
Maar goed, de 24e was het dan eindelijk tijd om de trein te pakken naar mijn
ouders om het kerstfeest te laten beginnen. En wij trappen de Kerst altijd af op
ieders favoriete manier: met de All You Need is Love Kerstspecial. Op kerstavond
om klokslag 20:00 uur staan de tissues klaar en moet het hele gezin geloven aan
dit Emmy-award waardige tv-programma. Bij ieder zielig verhaal zit ik een traantje
weg te pinken, maar gelukkig staan er altijd genoeg hapjes en drankjes op tafel
om de emoties weg te eten. Om de reclames door te komen, mogen we dan de
cadeautjes uitpakken. Op eerste kerstdag kwam mijn vriend Lucas voor het eerst
langs bij mijn ouders. Het was allemaal erg gezellig en vooral vanwege dezelfde
smaak in voetbalclub, was er meteen een goede klik tussen hem en mijn vader.
Waar voetbal allemaal niet goed voor is… Eerste kerstdag staat bij ons verder
helemaal in het teken van lekker eten, dus we hebben de hele dag heerlijke
dingen gegeten, met als hoogtepunt een hertenbiefstuk in pepersaus. Op
tweede kerstdag hebben Lucas en ik de trein gepakt naar Amsterdam om bij zijn
ouders en zusje langs te gaan. We zijn met zijn allen naar de bioscoop gegaan
om Avatar 2 te zien. ‘s Avonds hebben we heerlijk verse kaasfondue gegeten, een
van mijn favoriete gerechten. Al met al was het dus weer een kerst om van te
genieten! En dan moet ik er nu toch aan geloven om de kerstboom af te tuigen :(

Elina
De feestdagen begonnen met kerstavond bij mijn familie in Den Haag. Voor
eerste kerstdag werd afgereisd naar de schoonfamilie waar bij aankomst al een
heerlijk kerstontbijt voor ons klaar stond. Na de laatste nodige voorbereidingen
te hebben getroffen, sloot 's avonds een nog groter deel van de familie aan voor
het diner.
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Er kon helaas niet lang genoten worden van de Westlandse gezelligheid, want de
wekker ging alweer om 4h om vervolgens om 7h met het vliegtuig naar Spanje te
vertrekken. Ik heb daar namelijk familie wonen, die ik na tweeënhalf jaar eindelijk
weer eens heb bezocht. Hier heb ik de rest van 2022 doorgebracht, met
verschillende leuke uitjes onder de warme Spaanse zon. Vlak voor oud en nieuw
ben ik wel weer teruggevlogen naar Nederland, om het jaar af te sluiten op de
lustrum partyboot van Skadi.

Romie
Het eerste kerstdiner stond bij mij al op 23 december gepland, samen met mijn
lieve vriendinnetjes in Rotterdam. Iedereen had in duo’s een andere gang
gemaakt, zodat de lasten een beetje verdeeld werden. Het was een mega
gezellige avond. Op 24 december ging ik naar mijn ouders in Dordrecht om daar
de rest van de kerstdagen door te brengen. Op kerstavond maakt mijn vader
traditiegetrouw een kalkoen en dan komen de buren bij ons eten. Op eerste
kerstdag ging ik met mijn moeders familie brunchen bij Van Der Valk. Hier
hebben we natuurlijk veel te veel gegeten, maar het was wel super lekker! Ze
hadden er van alles: carpaccio, desserts, verschillende soorten vis, smoothies,
biefstuk en noem maar op! In de avond ging ik nog met mijn ouders thuis eten en
pakten we de cadeautjes uit. Op tweede kerstdag ging ik overdag het dessert
maken (Limoncello Tiramisu, aanrader!), want ‘s avonds kwam de vriendengroep
van mijn ouders bij ons eten. Ook dit was weer een geslaagde avond, met nog
aardig wat wijntjes… Al met al kan ik dus zeggen dat de kerstdagen zeker een
feestje waren dit jaar! In de vakantie heb ik nog veel meer leuks gedaan, maar
helaas heb ik daar geen ruimte meer voor haha. 
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Veldwerk: 
Vuurwerkverbod Rotterdam

In gesprek met de handhaving Rotterdam

Oud en nieuw is voor veel Nederlanders een mooie gelegenheid voor
een feestje. Maar, van oudsher is het is ook een feestdag die gepaard
gaat met veel overlast en incidenten. Daarom hebben verschillende
steden afgelopen jaarwisseling besloten tot een vuurwerkverbod. Maar
heeft zo’n verbod wel zin? Wij zijn met de Mediacommissie op bezoek
geweest bij de handhaving Rotterdam. Hier hebben wij gesproken met
Dennis Roerdinkholder, teamleider milieu van Toezicht en Handhaving
van de gemeente Rotterdam. Rond oud en nieuw is hij vanuit die functie
verantwoordelijk voor het vuurwerkteam. Wij hebben hem het hemd
van z'n lijf gevraagd over de jaarwisseling in Rotterdam en hoe zij
handhaven op het vuurwerkverbod. 

In Nederland hebben we een
nationaal vuurwerkverbod vanaf 1
januari 02:00 uur tot 31 december
18:00 uur. Daarnaast geldt in
Rotterdam een lokaal vuurwerkverbod
van 31 december 18:00 uur tot 1
januari 02:00 uur. In Rotterdam mag er
dus geen vuurwerk worden afge-
stoken, tenzij je een vergunning hebt.
Omdat in het buitenland al vóór
december vuurwerk verkocht wordt,
werkt het vuurwerkteam van hand-
having al vanaf oktober.

De handhaving in Nederland mag
alleen handhaven. Ze zullen dus niet
op zoek gaan naar illegale vuurwerk-
handelaren of opslagplekken. Ook
mogen handhavers alleen handhaven 

als ze iemand op heterdaad betrap-
pen. Hierdoor is het lastig om goed
te kunnen handhaven als het om
vuurwerk gaat. Reageren op
klachten van buurtbewoners werkt
vaak niet. In plaats daarvan heeft de
teamleider een dashboard waarop
hij kan zien waar veel klachten
binnenkomen. Zo kunnen ze op
basis van patronen preventief gaan
patrouilleren op de plekken waar
normaal gesproken veel vuurwerk
wordt afgestoken. Op deze manier
kunnen de handhavers beter
worden ingezet. Uit de data blijkt
dat het meeste vuurwerk wordt
afgestoken eind november en eind
december. Dat komt doordat de
verkoop van vuurwerk in België en 



Bovendien zullen de handhavers als ze
in de minderheid zijn, proberen om
brandbare objecten, zoals kerst-
bomen, weg te halen van de plek waar
mensen vuurwerk afsteken. Zo hoeven
ze niet de confrontatie aan met een
groep die te groot is, maar is het risico
op ergere schade wel verkleind. 
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Duitsland dan al begint en er pas
vanaf 29 december in Nederland
vuurwerk mag worden verkocht.
Mensen die vuurwerk gekocht
hebben, kunnen de verleiding om
het af te steken vaak niet weer-staan
en daarom komen er juist dan veel
meldingen binnen. Vuurwerk is in
de loop der jaren een stuk
gevaarlijker geworden. Door het
flitskruit, wat tegenwoordig ge-
bruikt wordt voor de ontsteking,
ontsteekt het vuurwerk steeds
makkelijker. Het kan zelfs door de
statische lading van je kleding al
ontbranden. Om te voorkomen dat
dit gebeurt bij in beslag genomen
vuurwerk hebben de handhavers
antistatische zakken. Voor de be-
scherming van de ogen en oren
dragen ze een vuurwerkbril en
gehoorbescherming. Je zult be-
grijpen dat sommige handhavers
zich soms onveilig voelen met deze
minimale beschermingsmiddelen. 

Toch blijft oud en nieuw een lastige
avond om te werken. Er zijn altijd
groepen mensen die samen vuur-
werk afsteken, waar het kleine
aantal handhavers niet tegen
opgewassen is. In die gevallen
proberen de handhavers het
gesprek aan te gaan met de groep,
om ervoor te zorgen dat de overlast
voor de omwonenden vermindert. 

Zelf meepraten? Hou de Duplomaat Instagram
in de gaten voor de volgende Duplomaat Talks
cocktail conversations, waarin we zeker ook
over het vuurwerkverbod zullen discussiëren!

Over het algemeen lijkt het erop dat
afgelopen oud en nieuw in Rotterdam
relatief rustig is verlopen, hoewel
harde cijfers nog niet te geven zijn. Of
het vuurwerkverbod hieraan heeft bij-
gedragen is dus nog lastig te zeggen.
Wellicht stellen in de komende jaren
meer steden een vuurwerkverbod in,
of komt er zelfs een nationaal vuur-
werkverbod. Voorlopig zullen we nog
zo'n elf maanden moeten wachten. En
in de tussentijd gaat de handhaving
Rotterdam gewoon door met het
handhaven van het reguliere vuur-
werkverbod. 

Binnenkort komt de Duplomaat podcast op
Spotify te staan, waarin wij ook met Dennis
Roerdinkholder spreken. Luister deze vooral!
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Bevrijd,
 maar niet vrij

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse bezettinge. Dat vieren
we vandaag de dag nog elk jaar op Bevrijdingsdag. Alleen kan lang niet
iedereen elk jaar Bevrijdingsdag vieren, want het is geen nationale vrije dag.
Veel scholieren, studenten en ambtenaren hebben elk jaar een vrije dag. Zij
kunnen genieten van de vele festivals en andere activiteiten, maar als je niet
voor de overheid werkt is de kans groot dat je één keer in de vijf jaar vrij
bent, of zelfs nooit. Maar waarom heeft niet iedereen een vrije dag op 5 mei?

In 1945 werd de bevrijding voor het
eerst gevierd op 31 augustus, de
verjaardag van koningin Wilhelmina.
De koningin wilde niet dat de
Bevrijdingsdag tegelijk met
Koninginnedag gevierd werd en
voor het jaar daarop werd er
gezocht naar een andere datum. De
datum die werd gekozen was 5 mei,
tenzij 5 mei op een zondag viel. De
bevrijding werd elk jaar gevierd tot
1960, toen werd besloten om de
bevrijding elk lustrumjaar te vieren
in plaats van elk jaar. Vanaf 1980
werd Bevrijdingsdag weer elk jaar
gevierd. Twee jaar later werd 5 mei
opgenomen in de Algemene
Termijnenwet. In 1990 werd
Bevrijdingsdag een officiële
nationale feestdag.

Bevrijdingsdag is dus een nationale
feestdag en zelfs een feestdag die
opgenomen is in de wet, maar
waarom hebben we dan geen vrij?
Er is niet een echt antwoord te
geven op die vraag. Een werkgever
is niet verplicht om zijn werknemers
vrij te geven op nationale
feestdagen. Welke feestdagen wel
of niet voor iedereen vrij zijn is
geregeld in cao’s en arbeids-
overeenkomsten. Veel werkgevers
geven geen betaalde vrije dag op
Bevrijdingsdag, omdat er rond
Bevrijdingsdag al veel andere vrije
dagen zijn zoals: Koningsdag,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
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Het bijzondere aan Bevrijdingsdag
is dat het de enige feestdag is die
benoemd wordt in de Algemene
Termijnenwet, maar die geen vrije
dag is. In 2017 zijn er Kamervragen
gesteld over Bevrijdingsdag als een
verplichte vrije dag, maar daar is
niks uitgekomen.

Door heel Europa wordt de
overwinning op Nazi-Duitsland
gevierd. Veel West-Europese
landen vieren dit op 8 mei, de
datum dat de capitulatie getekend
werd. In Oost-Europese landen is
wordt het op 9 mei gevierd, dit
komt door het tijdsverschil
waardoor de capitulatie op twee
verschillende dagen ingegaan is.
Dit feest heet Victory Day. In veel
van deze landen hebben de 
 meeste mensen vrij.

Er is dus genoeg reden om onze
vrijheid te vieren met een vrije dag
op 5 mei. In veel andere landen
gebeurd het ook. Er zijn ook hier in
Nederland genoeg activiteiten om
het te vieren, zoals Bevrijdings-
festivals. Alleen kan lang niet
iedereen ervan genieten. De timing
van de bevrijding was simpelweg
‘niet goed’ voor onze vrije dagen.
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Duplomaat 

Eens 9%

Oneens 91%

Eens 60%

Oneens 40%

Eens 26%

Oneens 74%

Eens 73%

Oneens 27%

Tweede kerstdag is
overbodig

Er moet een nationaal
vuurwerkverbod komen

Sinterklaas is alleen voor
kleine kinderen

Bevrijdingsdag moet een vrije
dag worden

Het is: 
pils vs. bier

In de kerstvakantie ga ik het
liefst:

Pils 26%

Bier 74%

Op vakantie 51%

Blijf ik thuis 49%
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Dilemma's

Koningsdag

Sinterklaas

Kerst

Oud & nieuw

14%

7%

55%

23%
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Het verhaal van de gingerbread
man is een oud verhaal, waarvan
meerdere versies bestaan. Het
originele verhaal van de
gingerbread man dateert al uit
1875, toen het verscheen in het
destijds populaire Amerikaanse
kindertijdschrift genaamd: St.
Nicholas Magazine. Het verhaal gaat
over een oude man en vrouw die
een eenzaam bestaan leefden diep
in de bossen. Ze hadden geen
kinderen van henzelf ondanks dat ze
dit graag hadden gewild, en
daarom besloot de oude vrouw een
koekje in de vorm van een jongen te
bakken. Toen zij echter de oven
opende om het koekje eruit te
halen, sprong het tot leven
gekomen koekje – de gingerbread
man – uit de oven en riep “run, run,
as fast as you can. You can’t catch
me—I’m the gingerbread man!”. De
gingerbread man werd achtervolgd
door de man en vrouw, maar was
hen te snel af. Vervolgens werd hij
nog achternagezeten door andere
boeren langs wiens landerijen hij
rende, en werd hij gevolgd door

“Run, run, as fast as you can. You can’t catch me—I’m the gingerbread
man!”, dit is een stukje uit het gingerbread man verhaal dat vaak wordt
geassocieerd met Kerst. Maar waarom wordt dit verhaal met Kerst
verteld? En wie is de gingerbread man en wat is zijn verhaal?

GINGERBREAD MAN
&  H E T  P E P E R K O E K H U I S J E

Gek verhaal, vind je niet? Het doet
wel een beetje denken aan een
fabel, zoals die van de Franse
schrijver La Fontaine (degenen
onder ons die Frans hebben gehad
op de middelbare school zullen
deze naam wellicht nog wel
herkennen…). La Fontaine schreef
korte verhalen in rijmvorm, waarin
dieren met menselijke
eigenschappen de hoofdrol
hadden, en waar altijd een moraal in
verstopt zat. Ondanks dat La
Fontaine het gingerbread man
verhaal niet heeft geschreven,
vertoont het verhaal wel
overeenkomsten met dat van het
fabel genre. Wat zou de moraal van
het gingerbread man verhaal zijn?

HET VERHAAL VAN DE
GINGERBREAD MAN

een koe en een varken, die hem ook
niet konden bijhouden. Toen hij
echter een vos passeerde bleek
deze geen interesse te hebben in de
gingerbread man, waardoor de
gingerbread man even van zijn
apropos was gebracht. En precies
op het moment dat de gingerbread
man stil stond van verbazing, at de
vos de gingerbread man toch op. 

GINGERBREAD MAN: EEN FABEL?
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gemaakt als de gingerbread man en
worden ook versierd met allerlei
zoete snoepjes en witte icing. Het
peperkoekhuisje is vooral bekend
geworden doordat de gebroeders
Grimm het gebruikten in hun
sprookje Hans en Grietje. Hans en
Grietje worden door de heks naar
haar huis gelokt, doordat zij in een
huis woont gemaakt van koek en
snoep… 

Gingerbread is dus een traktatie die
al eeuwen wordt gegeten en die
ook vandaag de dag nog populair
is. Ben je al geïnspireerd door dit
verhaal? Dan hebben wij hier een
recept van Delicious voor jou om
zelf gingerbread te maken. En met
wat witte icing, snoepjes en geduld
erbij kun je er dan zelf een mooi
versierde gingerbread man of
peperkoekhuisje van maken!

Nog voordat het verhaal van de
Gingerbread man in 1875 voor het
eerst werd gepubliceerd, was het
Gingerbread man koekje een veel
geziene Kerst traktatie. De eerste
recepten dateren uit de 16de eeuw.
De reden dat de Gingerbread man
met Kerst wordt geassocieerd, is
onder andere dat van oudsher veel
van de in het deeg gebruikte
specerijen werden gebruikt rond de
feestdagen; dure specerijen zoals
gember, kaneel, nootmuskaat en
kruidnagel waren voor speciale
gebeurtenissen voorbehouden, zo-
als met Kerst. 

Naast de gingerbread man zijn er
ook nog de gingerbread houses, of
zoals we het in het Nederlands
noemen: peperkoekhuisjes. Deze
huisjes zijn van hetzelfde deeg

Die is redelijk negatief
voor een verhaal be-
doeld voor kinderen:
pas op wie je ver-
trouwt. Echter worden
aan het verhaal ook
positievere associaties
toebedeeld, namelijk
die van onbevangen-
heid, vastberadenheid
en geluk. Hoe dan ook

GINGERBREAD: EEN OUDE
TRAKTATIE

het korte verhaal van slechts twee
pagina’s lang uit het St. Nicholas
Magazine kent heden ten dage nog
grote populariteit. 
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BEREIDEN:
Smelt de honing met de stroop, de bruine suiker en
de roomboter in een klein steelpannetje, waarbij het
mengsel niet mag koken.

Meng dan 175 gr bloem, de specerijen en ¼ tl zout
door het mengsel. Laat het daarna iets afkoelen en
klop dan het ei erdoorheen. Laat het daarna
helemaal afkoelen en meng daarna nog 90 gr
bloem en het bakpoeder erdoor. 

Kneed het deeg kort. Voeg eventueel nog wat
bloem toe om een zacht en niet-plakkerig deeg te
krijgen. 

Laat het deeg daarna tenminste 2 uur, maar liever
een hele nacht, in de koelkast rusten. 

Verwarm de oven voor op 200°C. 

Rol het deeg dun uit op bakpapier en steek er
vormpjes uit. De restjes deeg kun je weer
samenkneden tot een bal, uitrollen en er nieuwe
vormpjes uit steken. Ga door tot het deeg op is. 

Leg de koekjes op een met bakpapier beklede
bakblik. Bak ze in het midden van de oven in 8-10
minuten lichtbruin en gaar. Je kunt de bakplaat
halverwege draaien voor gelijkmatig bruine koekjes.
Neem dan de koekjes uit de oven en laat ze
afkoelen op de bakplaat.

Als de koekjes helemaal zijn afgekoeld kun je ze
gaan versieren, want als ze nog een beetje warm zijn
dan zal de icing smelten, en dat wil je niet hebben ;)

GINGERBREAD
H E T  R E C E P T

INGREDIENTEN
100 gr honing

 30 gr stroop

 65 gr donkerbruine

basterdsuiker

 100 gr roomboter

 350 gr bloem

 2 tl kaneel

 1 tl gemberpoeder

¼ tl witte peper

 ¼ tl gemalen

kruidnagel

 ¼ tl kardemom

 ¼ tl gemalen

nootmuskaat

 1 ei

 ½ tl bakpoeder
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Lieve lezer,

De eerste editie van de Duplomaat 2023 is een feit! En daarmee ook gelijk de
derde editie van dit collegejaar. Het is misschien cliché, maar de tijd gaat
echt ontzettend hard. In de tussentijd heeft ook ons eerste event
plaatsgevonden: de Duplomaat Talks - Cocktail Conversations. We kijken
terug op een geslaagde avond, met veel discussies, gezelligheid en cocktails.
We kijken nu al uit naar onze volgende activiteiten: houd hiervoor zeker de
Instagram in de gaten! Houd daarnaast Spotify ook goed in de gaten, want
de volgende Podcast komt er bijna weer aan.

Deze editie stond in het teken van de feestdagen (en nee, niet alleen kerst
dus het hoefde niet in december uitgebracht te worden ;)) en een feestje was
het! We hebben gekeken hoe Julia haar vakantie doorbracht in Berlijn, hoe
Sytze de feestdagen vierde in de zomer in Australië en hoe het bestuur hun
feestdagen heeft doorgebracht. Maar ook hebben we veel meer geleerd
over de feestdagen zelf. Welke internationale feestdag zou jij bijvoorbeeld is
graag willen vieren? Of houd je het toch liever bij het oude vertrouwde
Carnaval (we mogen bijna weer!)? En hoeveel gekibbel heeft er trouwens bij
jullie aan de eettafel plaatsgevonden met de kerstdagen? We hopen dat de
sfeer in ieder geval ondanks de discussies goed is gebleven. Wellicht heeft
een stukje gingerbread bij de koffie jullie goed gedaan. Ook is de rubriek
"Veldwerk" weer terug van weggeweest. Het was ontzettend interessant om
langs te gaan bij handhaving om meer te weten te komen over het
vuurwerkverbod in de praktijk. En in de volgende podcast gaan we het hier
nog verder over hebben!

En natuurlijk kijken we met zijn allen uit naar de feestdagen die nog komen
dit jaar, ondanks dat Koningsdag niet jullie favoriete feestdag is, is dit weer
een van de eerste feestdagen die eraan komt. Laten we er in ieder geval met
zijn allen in 2023 een feest maken! We kijken nu al uit naar de volgende
edities. Bedankt voor het lezen van deze editie.

Veel liefs,
 

De Mediacommissie 2022-2023
Elisa, Jesper, Koen, Milou, Tim en Romie

Nawoord
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Bronnenlijst
Bevrijd, maar niet vrij

Nationaal Comité 4 en 5 mei. (2021, April
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kamervragen over 5 mei als verplichte vrije
dag. Rijksoverheid.

Van Lent, Ruben. (2021) Waarom 5 mei
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Internationale feestdagen
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Gingerbread man & het
peperkoekhuisje
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Geraadpleegd op 2 januari 2023, van
https://www.deleukstesprookjes.nl/hans-en-
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van Rio de Janeiro.  

R. Bos. (12 april 2022). Wat vieren mensen
tijdens de ramadan en het Suikerfeest? 6
vragen en antwoorden. Quest.
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Weet wat je viert. (z.d.) Divali 12 november;
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 Oktoberfest. 

Discussies tijdens de feestdagen
De Meyer, A. (22 december 2022). Waarom
ontstaan er zo vaak familieruzies aan de
kersttafel? Nieuwsblad. 

Van den Broek, T. (17 december 2019).
Vlammende discussies aan tafel - met deze
vijf tips heb jij een vreedzame kerst. Hvana. 
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Colofon
Mediacommissie 2022-2023
Elisa van Zelm, Jesper Lucassen,
Koen Postma, Milou Huizenga, Tim
Wekking en Romie van Vloten.

De Duplomaat een geprinte en
online versie van het verenigingsblad
van studievereniging In Duplo. Deze
derde uitgave is gekoppeld aan het
thema feestdagen.

Met dank aan Julia Maris, Sytze
Zeilstra, Arjen Breeman, Dennis
Roerdinkholder, Rick Vuijk, Niels
Groenendijk, Sam Goudriaan,
Nienke Sjamaar, Elina Begemann,  en
Romie van Vloten. 
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KERSTSTRESS
HÉ, DIE KERSTMAN ZEGT NIET VOOR NIETS: HO HO HO

- LOESJE


