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Is er iene van. Jakke en Alice Ras-Ras, Boomkor 22
Studie. MSc Nationalism Studies aan de University 
of Edinburgh, na studie antropologie in Amsterdam.
Hobby’s. ,,Naast mijn grote passie voor voetbal en 
reizen ben ik ook een nieuwsjunkie. Ik kan niet zon-
der het nieuws en vaak pluis ik alles tot op de bodem 
uit.” 

Master
,,Ik ben begin september voor 
mijn master naar Edinburgh af-
gereisd. De master duurt twaalf 
maanden, maar in decem-
ber kom ik voor ongeveer een 
maandje naar Urk, omdat ik dan 
vrij ben. Dan vlieg ik 16 januari 
weer naar Edinburgh om in mei 
even terug te gaan naar Neder-
land. Vervolgens vertrek ik voor een maandje naar 
Baskenland. Ik ga daar onderzoek doen voor mijn 
scriptie over de nationalistische politiek en de ETA. 
Gedurende de maand augustus rond ik mijn studie 
af in Edinburgh en hoop ik weer richting de Bult te 
gaan.”

Hoe ziet je week er uit?
,,In het eerste semester volgde ik naast mijn hoofd-
vak drie andere vakken en had ik van maandag tot en 
met donderdag colleges. De thema’s waren oorlog, 
terrorisme, mensenrechten, nationalisme en het 
Midden-Oosten. In mijn tweede semester volg ik 
weer drie vakken naast mijn hoofdvak. Deze gaan 
ondermeer over islam en politiek in het Midden-
Oosten, internationale veiligheid en ik doe een 
project over voetbal en nationalisme in Israël. Mijn 
doordeweekse tijd gaat dus vooral op aan studie en 
in het weekend verschillen mijn bezigheden nogal. 
Zwemmen in het zwembad dichtbij, een filmpje 
kijken met mijn huisgenoten, naar de bioscoop, ko-
ken met z’n allen, voetbal kijken in de pub, naar het 
voetbalstadion voor een wedstrijdje of lekker de stad 
in. Daarnaast krijg ik ook regelmatig bezoekjes van 
vriendinnen, vrienden en familie.”
 
Studie-ervaringen
,,Het leuke aan mijn studie is dat de verschillende 
studies samenkomen bij de vakken die ik volg. In 
discussies merk je heel erg wie uit welk studieveld 
komt. De mensen die een politieke achtergrond 
hebben, denken vaak in theorieën, terwijl ik met 
mijn antropologiestudie gewend ben vanuit de 
mensen zelf te redeneren. Daarnaast heb ik geen 
tentamens, maar sluit ik mijn vakken af met papers 
waarin je een bepaalde stelling uitwerkt. Dit vergt 

een hoop lees- en schrijfwerk, maar dat doe ik graag. 
Elk college vergt veel voorbereidend leeswerk, dus 
een avondje van tevoren even kijken wat je moet 
lezen voor de volgende dag werkt niet.”

Woonomgeving
,,Ik woon samen met drie jongens 
in een flat niet ver van de universi-
teit. Via internet leerden we elkaar 
kennen en hebben we samen naar 
huisvesting gezocht. We komen uit 
verschillende landen. Nieuw-Zee-
land, Spanje, Nederland en Syrië. 
Voor mij is dat ideaal, aangezien ik 
zo mijn Spaans en Arabisch kan oe-
fenen, naast het dagelijkse Engels. 
Mijn Spaanse huisgenoot houdt 
daarnaast ook erg van voetbal en is 

net als ik supporter van Barcelona.”

Band met Urk
,,Vorig jaar was ik een paar maanden in Baskenland 
en ook toen miste ik de gebakken vis met rijst. De fish 
& chips hier is lang niet zo lekker! Daarnaast mis ik 
de voetbalzaterdagen bij SVU. En toch, voor mij als 
Urker is Schotland zo af en toe een feest van herken-
ning. Schotten kunnen behoorlijk nationalistisch 
zijn en voetbal is hier populair. Urkers kunnen ook 
erg trots zijn op hun dorp en zijn gek op voetbal.”
 
Vervolgstudie
,,Ik ben momenteel ook Arabisch aan het leren en 
mijn plan is om na deze master, ergens in 2014 waar-
schijnlijk, voor een paar maanden naar het Midden-
Oosten te gaan om Arabisch te studeren. Misschien 
wil ik nog wel een master Midden-Oosten studies, 
peace and conflictstudies of journalistiek doen in 
Zweden, maar ik zou ook wel graag een PhD willen 
doen. Dan verricht je een aantal jaren onderzoek en 
dat vind ik echt leuk.”
 
Toekomst
,,Mijn toekomst ligt niet op Urk, dat weet ik al jaren. 
Ik ben niet het type dat zich op één plek wortelt. 
Toen ik vorig jaar in Baskenland studeerde, maakte 
ik al plannen om naar Edinburgh te gaan en nu ben 
ik bezig om een nieuwe reis te plannen voor na mijn 
master. Mijn droomberoep is oorlogsjournalist of 
correspondent in het buitenland, maar dat is niet 
zo makkelijk te verwezenlijken. Ook het onderzoek 
ingaan trekt me wel. Internationale veiligheid, ter-
rorisme, oorlog en het Midden-Oosten boeien me 
momenteel en waar ik uiteindelijk beland is voor mij 
nu nog een vraag.”

Studenten op Urk zijn een groeiende bevolkingsgroep en dat verdient 
wel eens wat extra aandacht. De vraag die wij stellen aan hen is. 

‘Woar laar JIE dan vor?’

• S TUdenTenHaVer  •

Mar-Lisa Ras (20)

‘Mijn 
toekomst 
ligt niet 
op Urk’

In het zuiden van Ethiopië ligt 
het dorpje Kofale. De naam 
van het dorpje betekent ‘la-
chen’. De mensen zijn er vast 
wel opgewekt, maar als ie-
mand naar de dokter moet 
lacht men niet meer.

Kofale ligt wel aan de grote weg en 
is belangrijk voor het gebied waar 
32.000 mensen leven.
Maar als je echt wat nodig hebt, 
dan moet je naar Shashamane, de 
stad 20 kilometer verderop.
Daar moet je ook naartoe voor een 
bezoek aan de dokter. Maar Kofale 
heeft gewoon zelf een kliniekje 
nodig. Bij de overheid staat die in-
derdaad op het wensenlijstje, maar 
hun budget laat dat gewoon niet 
toe.
Samen met een andere stichting 

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea

Niet ver van huis
voor een ziekenhuis

kon de Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië/Eritrea bijdragen in de 
bouw. De bewoners zelf leverden 
mankracht. Het afgelopen jaar is 
druk gebouwd en het kliniekje is al 
bijna klaar. Het komende jaar zal 
het worden ingericht. En dat met 
de toezegging van de overheid dat 
die de doktoren betaalt, maar dat is 
ook logisch.

Op dinsdag 25 december, Eerste 
Kerstdag, staan de collectebussen 
van de Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië/Eritrea weer op de bekende 
plaatsen. Dit kliniekje is één van de 
vele projecten die door de giften van 
de Urker en Tollebeker bevolking 
worden gerealiseerd.
Mag de stichting, mogen de inwo-
ners van Kofale, op uw steun blijven 
rekenen?

Jonge kleurders 
in het zonnetje
Harm Westerink van groenteboer Vitamientje had zaterdag de eer 
om samen met drie Zwarte Pieten vier jonge kleurtalenten in het 
zonnetje te zetten. Ze hadden meegedaan aan de kleurwedstrijd van de 
marktkraam en waren daarbij in de prijzen gevallen. De winnaars zijn 
(v.l.n.r.): Annelien Wakker (4 jaar), Angela Bakker (6), Katja Woord (8) 
en Jacob Wakker (6).

n Het kliniekje is bijna klaar


