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De grote structuur
Wij zijn de grote structuur. Een grotere of kleinere grote structuur: de wereld, de stad, de faculteit. 
Gehelen die bestaan uit onze afwijkende ideeën. Gehelen die voor ons bepalen wat waar is en 
wat goed is.

Hoe verhoudt een grote structuur zich tot al de individuen waaruit die bestaat? Bepaalt het grote 
verhaal welke verhaallijnen alle afzonderlijke personages volgen? Of zijn het juist de personages 
die de dienst uitmaken en is inzicht in persoonlijke psychés dus de sleutel tot het functioneren 
van de grotere structuur?

Choreograaf Conny Janssen wil in Inside out door het maatschappelijke pantser heen breken, 
doordringen tot de kern van het individu, want ‘als je de afzonderlijke delen hebt gezien, begrijp 
je hoe het geheel in elkaar zit.’ Filosoof Ad Verbrugge brengt een Ode aan Dostojevski, die in zijn 
boeken als geen ander doordrong tot de kern van zijn personages. 

Ook fotograaf des Vaderlands Koen Hauser in Het Interview gaat graag voorbij aan the bigger 
picture ten gunste van het blootleggen van een persoonlijke belevingswereld: fotografie kan, 
zoals velen wel denken, de buitenwereld helemaal niet weergeven, maar presenteert altijd een 
bepaalde blik vanuit een bepaald perspectief.

Soms lijkt echter je persoonlijke belevingswereld helemaal geen invloed te hebben op wat er 
daarbuiten gebeurt. In het afsluitende deel van zijn opinietweeluik over de mogelijke oplossing 
van universiteitsproblematiek betoogt Pablo Kamsteeg dat het naar buiten brengen van de juiste 
oplossing nooit genoeg is om de universiteitsstructuur te beïnvloeden. Met machtskennis kan de 
structuur aan het wankelen gebracht worden, niet met goede ideeën alleen.

Of zorgt dergelijke problematiek juist voor een wij-gevoel? Voelen we ons pas echt onderdeel van 
een grote structuur wanneer we actievoeren voor het voortbestaan van onze kleine grote structuur, 
de faculteit? Of wanneer we met duizenden op de Dam staan voor een gemeenschappelijk 
ideaal?

Bestaan grotere structuren dan bij de gratie van wat de afzonderlijke individuen samen liefheb-
ben? Of moet die liefde juist worden bedreigd voordat er pas echt een wij-gevoel ontstaat?  
Yannick Dangre roemt in Lofdicht Hugo Claus, die overtuigd lijkt van het tweede: ‘Om van con-
crete liefde poëzie te maken, moet de liefde kapot.’

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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RUBRIEK | STUKHET INTERVIEW

Koen Hauser (1972) mag zich de tweede Fotograaf des Vaderlands noemen. In die rol draagt 
hij bij aan de fototentoonstelling Blikvangers, vanaf 20 februari te zien in het Nationaal Archief 
in Den Haag.   Tekst /// Kim Schoof en Kim Visbeen   Beeld /// Daniel Webb

Over de grenzen 
      van de lens

T egen de Babelfotograaf: ‘Je gaat me op film 
schieten? Daar krijg je van mij natuurlijk tien 
bonuspunten voor! Analoge fotografie... dat 

is voor mij zó back to lang geleden!’ Tijdens het 
gesprek wordt de meegebrachte apparatuur alvast 
uitgestald in het oude museumgebouw in Leiden, 
de voormalige locatie van Naturalis, waar Koen 
Hauser atelier houdt. Jaren geleden hingen op die 
plek de walvisskeletten aan het plafond. In de ka-
mer vol hoge stellingkasten staat nu midden op het 
antieke bureau een monsterlijk grote Mac.

Ben je voor Blikvangers echt al die 15 
miljoen foto’s in het Nationaal Archief liggen 
doorgegaan?
‘Oneindig veel, hè? Het Nationaal Archief heeft de 
selectie gemaakt, daar was ik niet bij betrokken. De 
foto’s die tentoongesteld gaan worden laten acht 
thema’s zien, zoals de schoonheid van ons land en 
de Spaanse burgeroorlog. Ik maak daar eigen werk 
bij, dat op de gekozen beelden reageert. Eén thema 
laat het fotoverslag zien van een door de overheid 
ingegeven expeditie op Papua Nieuw-Guinea toen 
de kolonie verkend moest worden. Een naïef ver-
slag van iemand die heel praktisch bezig is: hoe 

moet ik donkere mensen in een schaduwrijk bos 
fotograferen? Ik vroeg me daarbij af: welke impact 
hebben die foto’s toen op mensen gehad en met 
wat voor beeld kan je een dergelijke impact nu 
weer opwekken? Ik zou een groep mensen moe-
ten laten zien die we nu nog nooit hebben gezien. 
Dus heb ik een foto gemaakt van een groep dames 
in de duinen, een onbestemd landschap. Ze heb-

ben allemaal lekker wollige, alternatieve kleding 
aan. Maar ze hebben ook oren van de feestwinkel 
op. Enorm grote. Heel absurd gemaakt eigenlijk. 
Je kunt er dus naar kijken en denken: o, wat een 
apart volk.’

In Blikvangers ben je dus bezig het oude naar 
het hier en nu te halen?
‘Op een andere foto in de tentoonstelling zie je een 
groep jonge meisjes in een kolonie tabaksbladeren 
sorteren, terwijl Nederlanders in witte pakken een 
tabaksblad toewerpen. Ik stelde mezelf voor hoe 
het nu zou zijn als ik mijn kinderen niet naar school 
zou brengen maar naar een werkatelier waar 
ze de hele dag moesten werken. Ik heb een foto 
gemaakt waarbij ik Nederlands uitziende kindjes 
digitaal in een naaiatelier heb gemonteerd. Het 
ziet er heel confronterend uit. Ik ben erop uit om 
je te laten voelen wat zo’n foto teweegbrengt, om 
jou te verbinden aan wat er daar toen gebeurde. 
Naar oude foto’s kun je makkelijker emotieloos 
kijken omdat wat er te zien is zich in een andere 
tijd afspeelt.’

Is dat de taak van een Fotograaf des 
Vaderlands? Om wat in jouw vakgebied, de 
fotografie, voor de Nederlander ver weg lijkt, 
dichtbij te halen?
‘De titel Fotograaf des Vaderlands vind ik 
eigenlijk heel grappig: je hoort er een vooroorlogs 
polygoonjournaalmannetje bij, het klinkt heel 
archaïsch. Je begint dus al met een enorme 
achterstand. Terwijl er geen taakbeschrijving 
bestaat bij de titel: je mag die zelf invullen. Maar 
als FDV ben je in elk geval bezig de fotografie voor 
een breed publiek onder de aandacht te brengen. 
En daarbij ben ik niet heel bang voor verplatting. 
Een tijdje geleden was er allerlei kritiek op een 
programma als Maestro. Dat snap ik wel: het 
slaat natuurlijk nergens op dat een of andere 
omhooggevallen tv-ster in no-time zoiets verfijnds 
als het dirigentschap leert. Maar tegelijk denk ik: 
er zijn zo veel mensen die met plezier naar zo’n 
programma kijken en daardoor voor het eerst 
gaan nadenken over klassieke muziek. Wanneer 
een medium opeens veel zichtbaarder wordt, 
als een soort Joop van den Endemusical, lijkt het 
misschien alsof die hele verdieping wegvalt. Maar 
die zichtbaarheid helpt mensen ook juist over de 
drempel.’

Over welke drempel wil jij Nederlanders heen 
helpen?
‘Ik ben heel blij als ik iets kan inbrengen dat ons 
bewuster maakt van het medium fotografie. De 
aanname dat een foto de werkelijkheid weergeeft, 
een objectief beeld geeft van de wereld, is nog 
steeds inherent aan fotografie. Maar een foto is 
altijd gebonden aan een tijdsmoment en een kader. 
Dat zijn al twee zulke extreem manipulatieve 
dingen, dat je nooit kan zeggen dat iets objectief 
geregistreerd is. Mensen realiseren zich dat niet. 
Ik maakte voor Museum Boerhaave een poster met 
Georgina Verbaan, waarbij de huid bij haar mond 
en hals is weggephotoshopt en een deel van het 
anatomische model van de mens te zien is. Daar 
kwamen enorm heftige reacties op! Terwijl ik 
dacht: je ziet toch dat het bewerkt is, dat het niet 
echt is?’

Dat mensen aannemen dat foto’s de werkelijk-
heid weergeven; heeft de journalistieke 
fotografie daar geen grote rol in?
‘Fotografen die voor kranten schieten moeten zich 
aan heel strenge regels houden, ze mogen weinig 
bewerken. Ik denk dat die aanname op het mo-
ment de enige is waarmee je als krant kan werken: 
dat foto’s de realiteit tonen. Maar ik geloof er niet 
in. Een krant selecteert ook wat ze laat zien en 
wat niet, zo’n selectie alleen al is een ingreep in de 
realiteit. De ultieme consequentie is voor mij dat 
elke foto alleen de vertaling is van een gedachte. 
Bij schilderijen zit die laag er altijd tussen: dat je 
weet dat ze een verbeelding zijn van een bepaal-
de voorstelling of gedachte. Maar bij foto’s wordt 
vaak over het hoofd gezien dat het eigenlijk niet 
anders is. Toen de fotografie werd uitgevonden 
wilden veel fotografen de schildertraditie voort-
zetten. Maar daarna volgde een Nieuwe Zakelijk-
heid: fotografen van net voor de oorlog vonden 
dat je de natuur realistisch moest vastleggen. Op 

DE TITEL FOTOGRAAF 
DES VADERLANDS 

VIND IK EIGENLIJK HEEL 
GRAPPIG: JE HOORT ER 

EEN VOOROORLOGS 
POLYGOONJOUR-

NAALMANNETJE BIJ

HET IDEE DAT BEELD 
EEN GETROUWE 

BOODSCHAPPER IS GAAT 
VERDWIJNEN
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Venema besloot om het een jaar later weer te pro-
beren en om de nodige ervaring op te doen ging 
hij in de tussentijd als stagiair aan de slag bij AT5. 
‘Op mijn eerste stagedag werd ik meteen de straat 
op gestuurd met een camera. Je wordt er redelijk 
in het diepe gegooid en dat is ook precies de reden 
dat ik stage ben gaan lopen bij een kleine zender. 
Je kunt wel bij een gerenommeerd programma 
gaan werken, maar dan duurt het lang voordat je 
echt een beetje aan de slag kan. Hoewel ik op den 
duur een fulltime baan aangeboden kreeg bij AT5, 
meldde ik me nogmaals aan voor de master Jour-
nalistiek en werd aangenomen. Tijdens mijn mas-
ter bleef ik bij AT5 werken, niet zo veel hoor, een of 
twee dagen in de week.’

Ondanks de ervaring die Venema inmiddels opge-
daan had, kon hij bij de master Journalistiek nog 
veel leren. ‘Ik had bij AT5 inzicht gekregen in het 
journalistieke proces en gezien hoe zo’n redactie 
werkt. Maar de discussie over een gemaakt item 
was vrij marginaal. Ik was een soort jonge hond, 
alles deed ik maar, ook als een item niet echt 
werkte. Tijdens de master Journalistiek werden er 

goede discussies gehouden met klasgenoten over 
hetgeen je maakte en je kreeg duidelijke feedback 
terug van de docenten. Ik ben daardoor kritischer 
geworden, kan met een objectievere blik kijken 
naar het werk van mezelf en van anderen. Nu durf 
ik tegen een eindredacteur te zeggen: “Sorry, maar 
dit is echt geen verhaal, eigenlijk moeten we het 
gewoon niet uitzenden.”’ 

Rust en hectiek 
‘Toen ik tijdens mijn master in de fase kwam waar-
in je stage loopt, wilde ik graag iets anders doen 
dan ik al kende. Het Filosofisch Kwintet, een pro-
gramma van HUMAN, de Humanistische Omroep, 
was toen een jaar oud en niet te vergelijken met 
andere televisie. Daar wilde ik graag meer van we-
ten.’ Venema kreeg na zijn stage een contract bij 
Human en ging bij AT5 door als freelancer. ‘Vooral 
de combinatie bevalt me. Bij Human ben je haast 
op academische wijze een onderwerp aan het uit-
spitten, je gaat heel erg de diepte in en er gaat be-
hoorlijk wat tijd overheen voordat een programma 
wordt uitgezonden. Bij AT5 heb je ’s morgens nog 
geen idee wat je die dag gaat maken terwijl er wel 

om 17:00 uur een nieuwsitem op televisie moet 
komen. Dat zijn juist hectische, dynamische en ook 
stressvolle dagen.’

Wanneer Venema aanstalten maakt om te vertrek-
ken, zegt hij nog naar de redactie te moeten. Bui-
ten is het al donker. ‘Dat hoort ook bij freelancen’, 
lacht hij, en gaat op weg. 

HET INTERVIEW

dit moment neigen we daar ook weer naar: zo is 
straatfotografie nu heel populair.’

De eerste reeks die Hauser maakte als Fotograaf 
des Vaderlands was Kijk! Mijn Geluk. Hij liet  
mensen foto’s van henzelf opsturen waarop ze 
een gelukkig moment beleefden, en die bewerkte 
hij met Photoshop. Tijdens de Fotoweek werden 
de ‘echte’ en de bewerkte portretten naast el-
kaar getoond; een aantal stond in het Volkskrant  
Magazine.

Jij werkt veel met enscenering en Photoshop, 
bewerkt veel en verhult dat niet. Is jouw werk-
wijze daarom eerlijker? Omdat je expliciet niet 
pretendeert de werkelijkheid weer te geven?
‘Eerlijker zou ik niet zeggen. Documentaire-fo-
tografie en geënsceneerde fotografie zijn eerder 
twee brillen om mee naar de wereld te kijken: ge-
lijkwaardig dus. Ik denk ook dat het onderscheid 
tussen realistische en bewerkte foto’s zal gaan 
wegvallen. Dat het idee dat beeld een getrouwe 
boodschapper is gaat verdwijnen. Met nieuwe 
technieken kan al zoveel realistisch gemaakt wor-
den. Waar ik ook voor wil pleiten is dat je de geën-
sceneerde fotografie weghaalt uit het hoekje van: 
“dat is toch escapisme” en “dat heeft niets met de 
realiteit te maken”.’

Je beoefent verschillende disciplines binnen 
de fotografie: zowel wat je autonome kunst 
zou kunnen noemen, als commercieel werk 

voor modetijdschriften. Is daar dan eigenlijk 
ook geen onderscheid tussen te maken?
‘Ik zie vooral veel overeenkomsten: je zou ook 
kunnen zeggen dat ik werk binnen één discipline, 
namelijk die die alle disciplines door elkaar hus-
selt. Zo ben ik niet echt van de latest fashion, maar 
ik vind mode wel een heel boeiende verschijnings-
vorm. Haute couture is vaak al een kunstwerk op 
zich. Als ik voor een modetijdschrift fotografeer, 
ben ik vooral bezig schoonheid te onderzoeken. 
Ik ga daarbij terug naar de basis: hoe werkt kleur, 
vorm en textuur, en hoe ervaar je daarin schoon-
heid? Soms kan ik erg geraakt worden door een 
bepaalde kleur of textuur, wat niets met verstand 
te maken heeft. Ik denk dat daar de oorsprong van 
mijn liefde voor beeld vandaan komt.’

Dus al je ideeën over bewustwording van het 
medium zijn niet direct je inspiratiebron?
‘Mijn inspiratie komt niet uit dat soort over-den-
kingen, of uit heel rationele beschouwingen van 
hoe een medium in elkaar steekt, nee. Dat sluipt er 
wel in, maar dat is niet waar mijn werk begint. Het 
ontstaat uit een emotionele kant of belevingskant 
waar geen woorden voor zijn.’

Tegen de Babelfotograaf: ‘Wil je me nu schieten? 
Heel veel licht is hier nu niet. Maar ik kan ge- 
woon een lampje opzetten. Zeg maar wat ik moet 
doen. Als je me in de retro wil, dan ga ik in de op-
slag hiernaast even op zoek naar een leuke strik of 
zo.' 

Tjebbe Venema 
 29 jaar
Studie
 Bachelor Sociologie, UvA
 Master Journalistiek en media, UvA 
Afstudeerjaar
 2013
Werk
 Internetredacteur bij AT5 en verslaggever/
 redacteur voor AT5 Nieuws
 Redacteur van de programma’s Het Filosofisch 
 Kwintet en Dus ik ben van omroep Human
Salaris
 €  2400 netto per maand 

‘Ik zat in het derde jaar van mijn studie 
en hoefde alleen nog mijn scriptie te 
schrijven, toen een vriendin mij vroeg 

of ik niet mee wilde naar Maleisië voor het 
televisieprogramma Expeditie Robinson. 
Zij ging mee als runner en voor die func-
tie werd ik ook gevraagd. In eerste instantie 
twijfelde ik nog, het leek mij verstandiger 
mijn studie af te ronden. Maar ik zat in een 
scriptiewerkgroep waar ik mij niet op mijn  
gemak voelde, waardoor ik algauw dacht: 
bekijk het maar, ik ga mee met Expeditie Ro-
binson. Op Wikipedia heb ik toen gekeken 
wat het eigenlijk voor een programma was. 
Ik moest nog wel solliciteren. Toen ik hoorde 
dat ik mee mocht, heb ik meteen mijn scrip-
tiebegeleider opgebeld en gezegd dat ik er-
mee ging stoppen. Ik heb in Maleisië twee 
maanden op de set als manusje-van-alles 
gewerkt: dagboeken geknutseld, op onbe-
gaanbaar terrein paden gehakt en gecheckt  
of er wel genoeg zonnebrand was voor de kan- 
didaten.’

Ruimte voor reflectie 
‘Expeditie Robinson was een fantastische er-
varing waardoor ik ontdekte dat ik iets met 
televisie wilde gaan doen, maar wel meer bij 
de inhoud betrokken wilde raken’, vervolgt 
Venema zijn verhaal. ‘Ik schreef alsnog mijn 
bachelorscriptie, maar over een ander onder-
werp dan waar ik eerder aan begonnen was, 
en hoorde dat er een master Journalistiek be-
stond aan de UvA. Dat het een praktische op-
leiding was sprak mij aan. Ik meldde me aan 
maar werd niet uitgenodigd op gesprek van-
wege een gebrek aan relevante werkervaring. 
Op journalistiek vlak had ik nog weinig noe-
menswaardigs gedaan.’

Zinvolle omzwervingen 
Hoewel menig geesteswetenschap-
per het veracht, zo lang mogelijk 
uitstelt of zelfs helemaal ontkent: 
er is leven na de faculteit. Ter 
inspiratie of puur uit interesse; 
iedere maand een blik door de bril 
van een ex-FGw’er als heuse kost-
winner. Deze keer: Tjebbe Venema 
(1986), die via Expeditie Robinson 
zijn interesse voor het medium 
televisie ontdekte.   
Tekst /// Boris Duregger   Beeld ///  Vera Duivenvoorden 

BROOD OP DE PLANK
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HOMO PROMOVENDUS

justice (het juridische proces van de overgang 
naar een rechtsstaat, vaak na een genocide, red.) 
en internationaal strafrecht. Ik ben geïnteresseerd 
in de manier waarop landen in Sub-Sahara-Afrika 
met hun gewelddadige verleden omgaan.’ Bouw-
knegt buigt zich over het werk van het inmiddels 
gesloten Rwandatribunaal van de VN, het door de 
VN gesteunde Speciale Hof voor Sierra Leone, in-
clusief de geruchtmakende zaak tegen oud-presi-
dent van Liberia, Charles Taylor, en de Congolese 
zaken voor het Internationaal Strafhof in Neder-
land. 'Ik onderzoek of internationale tribunalen in 
non-documentaire samenlevingen in staat zijn om 
historische feiten vast te leggen.’ 

Ooggetuigenverslagen
‘Die rechtszaken zijn niet te vergelijken met con-

ventionele rechtspraak. In landen met een orale 
traditie is het bewijzen van genocide, toch al een 
ingewikkelde misdaad, extreem lastig’, legt Bouw-
knegt uit. ‘De tribunalen die de aanklachten doen 
in Rwanda zijn voor bewijsvoering bijvoorbeeld 
volledig afhankelijk van ooggetuigen, als die al 
iets kunnen vertellen. Juristen hanteren een ander 
waarheidsbegrip dan historici. De vraag is tot op 
welke hoogte je uit deze getuigenissen kunt op-
maken of de genocide gepland was. Dit blijkt bijna 
altijd onmogelijk. Rechters willen autoritatief be-
wijs zien: documenten, foto’s, geluidsbanden of 
video’s. Maar getuigen vergeten dingen en liegen 
soms, zowel daders als slachtoffers. Of ze worden 
beïnvloed, bijvoorbeeld door het lezen van het 
nieuws of door iconische beelden die hun herin-
nering vertroebelen.’ 

‘In het geval van Rwanda heeft het tribunaal zo’n 
vijfduizend verklaringen afgenomen’, vertelt 
Bouwknegt. ‘Mijn these is dat tribunalen geen tast-
baar bewijs produceren, maar wel voor historici 
buitengewoon bruikbare orale geschiedenis. Door 
de lens van het recht. Mijn onderzoek gaat dus om 
historische waarheidsvinding.’ 

En dat blijkt lastig in deze Afrikaanse context. Vaak 
weten journalisten en mensenrechtenorganisaties 
wat er gebeurd is, maar kan dat niet ‘boven elke 
gerede twijfel’ bewezen worden, zoals recentelijk 
bleek bij een vonnis over het inzetten van kind-
soldaten in Congo. ‘Het is nooit forensisch aange-
toond dat de kinderen die meevochten inderdaad 

kinderen waren: hun tanden zijn nooit onderzocht, 
hun geboortecertificaat is nooit gecheckt. De basis 
waarop het proces zich dan zes jaar lang afspeelt is 
uiteindelijk nooit bewezen. Als er in zaken wel een 
schuldige aangewezen wordt: wie dan? Er is vaak 
niet één schuldige. De Nürnbergprocessen waren 
een stuk eenvoudiger: de nazi’s hielden precies bij 
wat ze aanrichtten.'

Pionieren op de tribune
‘Of ik met een objectieve blik naar deze zaken kan 
kijken? Ja, ik denk dat ik dat kan. Mijn methodo-
logie is eigenlijk heel antropologisch. Wat ik de 
afgelopen tien jaar heb gedaan, is op de publieke 
tribune van de rechtbank gaan zitten, en dat be-
schouwen als een theater waarin mensen worden 
gehoord volgens bepaalde procedures. Ik probeer 
het perspectief van een toeschouwer te nemen. 
Maar het is waar dat een antropoloog ook vaak 
participeert. Zo heb ik voor het Rwandatribunaal 
gewerkt en ook voor het strafhof. Maar niet voor 
de zaken die ik nu onderzoek, daar ben ik geen 
actor in.’ 

Pionierswerk is zijn onderzoek wel een beetje, 
vertelt Bouwknegt lachend. ‘Het is ontzettend 
contemporain. Er zijn geen transcripten, ik creëer 
zelf bronnen. Dat is het leukste, niet afhankelijk 
zijn van literatuur of oude documenten, maar van 
wat nu speelt. Het is ook spannend. Zullen historici 
het interessant genoeg vinden om met mijn 
bronnen aan de slag te gaan?’ 

DE RECHTBANK ZIE 
IK ALS EEN VORM 

VAN THEATER WAARIN 
IK DE ROL VAN 

TOESCHOUWER SPEEL

Wie zijn die promoverende geestes-
wetenschappers eigenlijk? Waar gaat 
hun proefschrift over en waarom juist 
dáárover? Deze maand Thijs Bouwknegt 
(1979), die promoveert op het werk van 
oorlogstribunalen die zich bezighouden 
met massaal geweld in Afrika.   
Tekst /// Pablo Kamsteeg en Marieke Verweij    

Beeld /// Eline van der Brugge

Historisch pionieren 
        bij gebrek aan bewijs 

Thijs Bouwknegt doet zijn promotie-onder-
zoek naar het werk van oorlogs-tribunalen 
die zich buigen over massaal geweld in 
Rwanda, Sierra Leone en de Democra-
tische Republiek Congo. Door de orale 
tradities in deze landen, meent hij dat deze 
tribunalen niet zozeer tastbaar bewijs  
produceren zoals gerechtshoven dat 
meestal doen, maar orale geschiedenissen.

9

DE BESCHOUWING

D e meeste muurplaten in het monumentale 
pand aan de Herengracht waarin het NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Ge-

nocidestudies huist, hebben betrekking op de 
Tweede Wereldoorlog. Promovendus Thijs Bouw-
knegt leidt ons echter omhoog door het protse-
rige trappenhuis, waar een foto hangt van een 
Congolese rebel met machinegeweer. ‘Misschien 
is die geschikt als achtergrond voor de foto bij het 
interview’, vraagt Bouwknegt, die op dit moment 
de laatste hand legt aan zijn onderzoek naar hoe 
oorlogstribunalen met de gewelddadige conflicten 
in Rwanda, Sierra Leone en de Democratische Re-
publiek Congo omgaan.

Bouwknegt is historicus en jurist. ‘Mijn onderzoek 
vindt plaats onder de kapstok van transitional  

Babel

12:52
Roeterseilandcampus, gebouw P. Vreemd terrein voor 
een geesteswetenschapper. Dat wordt even zoeken.

12:55
Met mijn binnenkomst keldert de gemiddelde leeftijd 
in de collegezaal. De banken in dit Open UvA-College 
zijn vooral gevuld met vijftigplussers, hier en daar zie 
ik een leeftijdsgenoot. Ik neem plaats op de eerste rij.

12:57
‘Pas op, El!’ Een pensioengerechtigde vrouw wordt bij 
binnenkomst door haar vriendin gewaarschuwd niet 
over mijn adaptersnoer te struikelen.

13:03
Aanvang. ‘Pleisterplaatsen van een gedrevene. De 
(anti-)ateliers van Vincent van Gogh’, toont de eerste 
slide. Vandaag een gastspreker: hoogleraar en Van 
Gogh-expert Louis van Tilborgh.

13:04
‘Kunt u misschien iets harder praten? Of uw apparaat-
je iets harder zetten?’ klinkt het vanaf de tweede rij.

13:17
In het begin van de negentiende eeuw werden er 
steeds meer atelierportretten gemaakt: voorstellingen 
van de kunstenaar en zijn werkplaats. De schilderijen 
geven niet alleen een kijkje in de werkplek, maar 
vertellen ook  veel over de levens- en werkwijze van 
die kunstenaar. 

13:29
Door de uitvinding van de verftube werd het voor een 
hele generatie kunstenaars opeens mogelijk het ate-
lier in de buitenlucht te situeren. Schilders als Renoir, 
Monet en Pissarro maakten hier dankbaar gebruik 
van. De brug naar Vincent van Gogh wordt gemaakt: 

ook hij trok naar buiten, naar zijn anti-atelier.

13:40
Van Tilborgh beschrijft de levensloop van Van Gogh. 
De rondgang langs zijn verblijfplaatsen verloopt traag. 
Ik kijk zenuwachtig naar de klok. ‘Zullen we dit nog 
heel eventjes afmaken?’ De zaal knikt instemmend. 
We zijn pas in Londen, Van Gogh is dan twintig jaar.

14:04
Tijd voor een korte pauze. In de hal knik ik beleefd 
naar een vriendin van mijn moeder.

14:10
Het college vervolgt. Van Gogh blijkt een vrome 
protestant te zijn geweest, wiens gedrevenheid en 
autodidactisme op dit geloof valt te herleiden. Hij 
genoot van de werken van George Eliot – een pseu-
doniem van Mary Ann Evans. Zij schreef Victoriaanse 
literatuur met hardwerkende karakters onder een 
strenge God. 
   ‘Wie heeft er hier een protestantse achtergrond?’ 
vraagt Van Tilborgh.
   ‘Iedereen!’ hoor ik naast me.
Onrust in de zaal. 

14:35
Van Tilborgh over De Aardappeleters (1885): ‘Het 
schilderij is erg sober van kleur. Wij protestanten 
weten dat kleuren niet deugen, daar zit frivoliteit in.’ 
Daarna kijkt hij de vrouw naast mij indringend aan. 

14:48
Van Tilborgh begint over de laatste fasen van Van 
Goghs leven. Het einde nadert – ik voel het.

14:56
Opgelucht verlaat ik de collegezaal. 

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een 
FGw-college. Deze maand: In het atelier. Dit vak biedt een kijkje in 
ateliers, werkplaatsen en kunstenaarshuizen vanaf de Renaissance 
tot aan de tegenwoordige tijd.   Tekst /// Rik Kleuver   Beeld /// Masha Emelyanova

In het atelier

Cursus: In het atelier. Werkplaatsen, 
kunstenaarshuizen en ateliervoorstellingen.
Onderwijsinstituut: Kunst-, religie- en 
cultuurwetenschappen
Docent: dr. A.R. de Koomen (gastspreker dr. 
J.L. van Tilborgh)
Inhoud: inzicht in ateliers van de 
Renaissance tot nu
Publiek: vijftigplussers en wat studenten 
kunstgeschiedenis
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D e felle verlichting van de hoge danszaal in 
Rotterdam-West weerkaatst in de donkere 
ruiten. Een fris liedje klinkt uit de boxen, 

terwijl op het vinyl een groep dansers een trio oe-
fent. Conny Janssen loopt er keurend tussendoor. 
‘Ik wil lente zien. Dit is nog geen lente. Het miezert 
en het dooit.’  

Even later, na de repetitie van Inside out, zit ze 
in een rood trainingsjack in haar kantoor, een 
voormalig klaslokaal in het negentiende-eeuwse 
schoolpand waarin haar dansgezelschap gevestigd 
is. Gedetailleerd en vol vuur praat ze in klare taal 
over haar nieuwe voorstelling en illustreert haar 
verhaal met foto’s en gebaren. 

Exploded drawings
‘De rol van het individu in de groep is het leidmo-
tief in mijn werk. Ook in Inside out. In de huidige 
maatschappij vindt een voortdurend informatie-
bombardement plaats. Er gebeurt veel teveel, het 
vormt een blokkade, het verlamt je. Mensen wer-
pen een soort façade op, omdat ze het toch niet al-
lemaal kunnen volgen. Hoe kom je bij de mensen 
achter die structuur, hoe zie je de binnenkant van 
dingen als de buitenkant zo gepantserd is?’ 

Tegen een danser, die even binnenkwam en wil 
weglopen: ‘Wilde je wat vragen? Ik zag je zo wegs-
jezen?’ Hij wilde iets bekijken. Ze overhandigt hem 
haar iPad. 

‘Ik had de radio aanstaan. Waar het precies over 
ging weet ik niet meer, maar ineens hoorde ik in 
een interview precies de term vallen waar het om 
gaat in deze voorstelling. Exploded drawings. Dat 
zijn uit elkaar getrokken driedimensionale werk-
tekeningen, je ziet ze ook wel in autoreclames. Zo 
rijdt een auto over de weg, dan barst hij, poef, uit 
elkaar. Even zie je alle losse onderdelen, alle de-
tails. En dan wordt het weer een geheel, past het 
allemaal weer in elkaar. Zo is ook de opzet van 
deze voorstelling: eerst zie je het geheel, de maat-
schappij, de façade. Dan breekt het open, het her-
metische maakt plaats voor ruimte en vrijheid en 
wordt de binnenkant naar buiten gebracht. Je ziet 
de details, het menselijke achter de structuur, hoe 
het organisme in elkaar zit. En dan snap je het.’ 

De schuifdeur gaat open en de iPad wordt terug-
gebracht. ‘Dank je.’ 

‘Het gaat me er niet om maatschappijkritiek te le-
veren. Ik constateer iets, omdat ik een mens ben en 
in deze wereld sta. Daar wil ik over vertellen. De 
taal is alleen anders: mijn taal is fysiek. Dans. Mis-
schien is het ook wel een manier om grip op de we-
reld te krijgen, om het helder te maken.’ 

Shiftende elementen 
Ze laat enthousiast ontwerpen voor het decor zien 
op haar iPad. ‘Kijk! Die lange, rode touwen hangen 
aan het begin van de voorstelling helemaal naar be-
neden: de dansers staan ertussen, je ziet het geheel, 
het opgaan in de massa. Tijdens de voorstelling 
gaan de touwen steeds verder omhoog, er ontstaat 
vrijheid op het toneel. Omdat Inside out op tournee 
gaat, is het zaak om de anonieme theaterzalen om 
te vormen tot de wereld die ik wil laten zien. Naast 
de dansers, staan de muzikanten ook op het toneel. 
Het publiek moet de livemuziek ervaren. Het is ook 
mooi trouwens, om te zien hoe die muziek uit hun 
lijven komt.’ 

‘Voor iedere voorstelling zoek ik een nieuwe groep 
muzikanten bij elkaar. Er wordt speciaal muziek 
voor gecomponeerd, met mij erbij. Ik kan gewoon 
dingen roepen. Er zitten nu twee muzikanten in de 
groep die veel met Kyteman werken. Hij werkt ook 
zo.’ Grijnzend dirigeert ze met haar handen. ‘Een 
beetje stem, doe is iets met stem? Nee, nu geen 
cello!’

‘Elke voorstelling is als een laboratorium waarin ik 
altijd een extra element probeer te gooien, waar-
door alle elementen die we kennen weer gaan shif-

ten. De ene keer is het de grote locatie, de andere 
keer sta ik op een festival, of werk ik met andere 
musici, of nieuwe dansers, of een filmmaker. Een 
gevoel van tevreden achterover leunen ken ik niet. 
Daar ben ik te zoekend voor.’

Dertien Conny’s 
‘Pas als ik heb gevonden welke thema’s ik wil ver-
werken in mijn voorstelling, waar ik naar op zoek 
ga, bespreek ik mijn ideeën met de dansers. Vaak 
heb ik korte dansfragmenten, vaak niet langer dan 
veertig seconden, voorbereid. Die moeten we in-
studeren, zodat iedereen met dezelfde concentra-
tie aan de repetities begint. We moeten dezelfde 
taal gaan spreken, waarin die korte fragmenten de 
frases zijn.  Als ik merk: ja, we zijn er, de dans zit in 
jullie lichaam, we zitten op hetzelfde eiland, kan ik 
ze steeds meer ruimte geven. En opdrachten, zoals 
net tijdens de repetitie. Dat vormt de ruggengraat 
van de voorstelling.’

‘Hoewel alle dansers enorm gemotiveerd zijn en 
virtuoos, zijn ze totaal verschillend. Dat moet ook. 
Ik laat me inspireren door de stad waarin ik leef, 
Rotterdam. Die is zo enorm divers, zo multicultu-
reel. Mensen zijn dun, minder dun. Zwart, wit. Ze 
hebben lang haar, kort haar. In deze voorstelling, 
waar het gaat om zowel het eigen als het gezamen-
lijke verhaal, komt dat ook terug. Daarom is het niet 
de bedoeling dat er dertien Conny’s op het toneel 
staan, die precies hetzelfde doen, even vijf-zes-ze-
ven-acht. Omdat ik mijn thema´s uit de maatschap-
pij haal, wil ik die maatschappij terugzien op het 
toneel. Het is de wereld in het klein, in al zijn diver-
siteit. Mijn dansers zijn geen esoterische poppetjes 
achter een gaasdoek. Het zijn mensen, gewoon met 
ballen, met kloten. Mensen van vlees en bloed, die 
wel supergoed kunnen dansen, by the way.’ 

‘Als ik tijdens de voorstellingen voel: we hebben de 
beheersing, dansers voelen zich vertrouwd, is het 
tijd om ook aan hun fundament te shaken, door op-
drachten mee te geven en de dansers weer wakker 
te schudden. Dan zeg ik bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat jul-
lie vanavond dansen als glas. Zuiver, kristalhelder. 
Scherp. Ik wil de nagels over de ramen horen kras-
sen.’ En als ze dat zijn (ze klikt met haar tong), kan 
ik zeggen: ‘Nu wil ik dat jullie een geheim hebben.’ 

IN GESPREK

Choreograaf Conny Janssen (1958) maakt voorstellingen over de hedendaagse maatschappij. Op 5 februari gaat Inside 
out, de nieuwe voorstelling van haar gezelschap Conny Janssen Danst in première. Een voorstelling over het individu 
verborgen in de structuur van de massa.   Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Vera Duivenvoorden

MIJN DANSERS ZIJN 
MENSEN VAN VLEES 
EN BLOED, DIE WEL 

SUPERGOED KUNNEN 
DANSEN, BY THE WAY

10 Babel

Dansen als glas 
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We moeten dezelfde common ground houden.’ 

Outside in
‘Ik hoop natuurlijk dat ik met mijn voorstelling het 
publiek aanraak. Dat we elkaar inspireren, troos-
ten. Dat we elkaar herkennen. Daarom moeten de 
dansers ook het gevoel geven dat ze aanraakbaar 
zijn. Hopelijk zit er genoeg openheid in de voorstel-
ling dat, als wij Inside Out gaan, het publiek outside 
in gaat. Maar ik wil het publiek mijn boodschap 
niet door de strot duwen. Het is dan ook totaal niet 
belangrijk dat de toeschouwers hetzelfde ervaren 
als ik. Juist niet, het publiek is in al zijn diversiteit 
honderd keer rijker dan ik, iedereen kijkt met zijn 
eigen ogen. Soms krijg ik mails van mensen, die een 
ander verhaal vertellen over wat ze in mijn voor-
stelling hebben gezien. Dat is niet fout, dat is fan-
tastisch! Dan denk ik: verrek, dat had ik er nog niet 
in gezien. En dat neem ik mee, naar de volgende 
voorstelling. Niks is fout!’ 

‘Mijn publiek is héél divers. Een theaterpubliek, 
van kunstkenners, maar ook mensen die gewoon 

‘dit’ (ze houdt haar handen op) hebben. Ik probeer 
mensen op het menselijk niveau aan te raken. Het 
maakt niet uit of je vijfhonderdduizend museum-
bezoeken per jaar doet, of dat je iemand bent die 
van de straat komt, ik wil dat het communiceert. 
Met alle lagen van de samenleving. We zijn allemaal 
mensen, allemaal hebben we verlangens, we zijn 
allemaal bij tijd en wijle eenzaam, verdrietig, alle-
maal zus, allemaal zo, allemaal uniek en allemaal 
hetzelfde.’  

Stellig: ‘Als je Mondriaan wil begrijpen, moet je 
misschien wat meer kunst hebben gezien van te-

voren. Mijn dans vraagt geen kennis vooraf, maar 
ik vermijd het woord ‘laagdrempelig’ graag. Net als 
termen als highbrow of mainstream. Mainstream? 
Ik hoop gewoon dat het zo verdomd goed is dat ie-
dereen erin meegaat.’ 

Ze laat een foto op haar telefoon zien. ‘Ik barst’, 
staat met stoepkrijtletters op straat geschreven. ‘Ik 
was aan het lopen, in gedachten verzonken. Blijk-
baar had ik dit toch geregistreerd, want ik ben te-
ruggegaan en heb een foto gemaakt. Dan ben ik 
bezig met Inside out om de binnenkant naar buiten 
te halen, zie ik dit op straat. Ik barst. Nou, zo werkt 
inspiratie bij mij.’ 

T ijdens een hoorcollege van een vak dat ik het afgelopen semester volg-
de, zat ik achter een meisje met een MacBook en ik had zicht op haar 
scherm: terwijl de docent vertelde was zij bezig online een roze poncho 

te bestellen. Toen ik twee dagen later in een tweede hoorcollege voor het-
zelfde vak plaatsnam, kwam zij weer voor me zitten, ditmaal gehuld in roze 
poncho. 

De faculteit mag dan door een ernstige terugloop in inkomsten en aangekon-
digde hervormingsplannen schudden op haar grondvesten, en er mogen stu-
denten druk en toegewijd bezig zijn acties daartegen op poten te krijgen, lang 
niet alle studenten aan de Faculteit der Geesteswetenschappen voelen zich 
geroepen hun studiegedrag op de nijpende situatie aan te passen. Probleem-
ontkenning lijkt een veel gekozen alternatief voor actievoeren. Wat typeert 
het studiegerelateerde gedrag van de huidige geesteswetenschappenstudent 
en wat is doorslaggevend in de keuzes die hij maakt op dat gebied? En boven-
al: hoe zorgen we ervoor dat méér studenten zich verantwoordelijk voelen en 
zich inzetten voor het voortbestaan van de faculteit? Laat ik een vlucht nemen 
boven het keuzegedrag van de hedendaagse mens, om vanuit dat perspectief 
in te zoomen op het keuzegedrag aan onze faculteit.

Oogkleppen door verlammend grote keuzemogelijkheid
Een kerstessay noemde Rob Wijnberg zijn analyse van de hedendaagse mens, 
die de afgelopen feestdagen op De Correspondent verscheen. Wijnberg reflec-
teert op de houding en het handelen van wat hij de post-postmoderne mens 
noemt en ziet in die houding een problematische paradox. Ondanks de sinds 
de informatierevolutie (de komst van internet, nieuwsvoorzieningen, goed 
toegankelijke hoger onderwijs) aan iedereen beschikbare hoeveelheid ken-
nis over problemen waar ook ter wereld en mogelijke oplossingen daarvoor, 
handelt de post-postmoderne mens toch vooral naar de vervulling van eigen 
verlangens. Wij dragen dus wel steevast een verrekijker met ons mee, toch 
kiezen we er veelal voor oogkleppen te dragen die ons blind maken voor alle 
problemen die zich buiten onze natiestaat of zelfs buiten ons eigen consu-
mentisme afspelen.

Dat moet anders, vindt ook Wijnberg. Om erachter te komen hoe we de post-
postmoderne mens zover krijgen zijn oogkleppen af te doen, lijkt het me goed 

Wijnberg aan te vullen met een psychologisch inzicht, een antwoord op de 
vraag: waar komt de menselijke neiging om juist te kiezen voor probleemver-
hullende levenssystemen vandaan?

Rond dezelfde tijd las ik in de Volkskrant een interview met de Amerikaanse 
psycholoog Barry Schwartz, die in zijn boek The Paradox of Choice een ant-
woord formuleert op de bovengestelde vraag. Hij stelt dat in de huidige in-
formatiesamenleving de keuzemogelijkheden zó groot zijn dat ze ons verlam-
men in plaats van de mogelijkheid bieden in alle vrijheid te kiezen. Want wie 
niet slechts voor een tweesprong staat maar de hele wereld aan zijn voeten 
heeft, vindt het moeilijk te bepalen waar hij zijn voetstappen wil neerzetten. 
In de kennis over wereldse misstanden en zelfs consensus over hoe die op 
te lossen, ervaart de post-postmoderne mens kennelijk niet genoeg sturing: 
zijn handelen wordt namelijk niet door die kennis bepaald, maar door eigen 
verlangens. Men zou volgens Schwartz juist tot breder georiënteerde keuzes 
komen op het moment dat men in zijn keuzemogelijkheden enigszins wordt 
beperkt.

De post-postmoderne student
Ook het aandeel studenten in deze post-postmoderne mensheid kent een 
enorme bewegingsruimte. Op het hoger onderwijs worden oneindig veel 
studies aangeboden en bovendien is voor de aanstormende student alles een 
optie: er is geen zuil die je studiekeuze stuurt en het is geenszins vanzelfspre-
kend meer dat je eenzelfde pad kiest als dat wat je ouders bewandelden. De 
keuze voor een studie voelt voor velen als een greep uit de lucht. Schwartz 
bespreekt in het genoemde interview ook een voorbeeld van het effect van 
keuzestress op studenten: dat juist de middelbareschoolverlaters die zich 
alles kunnen permitteren doelloosheid ervaren, vaak psychische problemen 
hebben, drugs gebruiken. Ook noemt hij in het interview het uitstelgedrag 
van veel studenten in spe en doelt daarmee op het enorm toegenomen aantal 
jongeren dat een tussenjaar neemt alvorens te gaan studeren.

ESSAYIN GESPREK

De post-postmoderne geesteswetenschappenstudent en zijn behoefte aan sturing

Inside out door Conny Janssen Danst, met 
livemuziek door o.a. Iet en Budy Mokoginta, 
gaat op 5 februari in première in de Rotter-
damse Schouwburg en is op 20 februari te zien 
in De Meervaart in Amsterdam. Ook op 10 en 
11 april in de Stadsschouwburg. 

MAINSTREAM? IK HOOP 
GEWOON DAT HET ZO 

VERDOMD GOED IS DAT 
IEDEREEN ERIN MEEGAAT

Docenten als verkeersleiders
De tijd vliegt, een nieuw semester breekt aan, ook op de faculteit die het 
afgelopen half jaar in zwaar weer terecht kwam en kampt met hevige 
turbulentie: het moment en de reden voor reflectie. Tijd voor een vogel-
perspectief op de houding van de huidige geesteswetenschappenstudent.   
Tekst /// Kim Schoof   Beeld /// Anneleen Zijl

VAN MIJN STUDIEVRIENDEN LAGEN 
ER HET AFGELOPEN JAAR MAAR 

LIEFST VIER OP DE BANK MET EEN 
SERIEUZE BURN-OUT

13Februari 2015
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RUBRIEK | STUKESSAY

Onlangs maakte ik een lijst van toekomstplannen, getiteld Wat Ga Ik In 
Godsnaam Met Mijn Leven Doen Als Ik Afgestudeerd Ben. Nummer één op 
de lijst: ‘een uitkering aanvragen’, gevolgd door ‘in de kroeg werken’ en 
‘bij mijn ouders wonen omdat ik mijn Studentenwoningwebhuis uit moet’. 
Toegegeven: ik was niet erg hoopvol gestemd tijdens het schrijven van dit 
lijstje.

Helaas zit er toch echt een treurniswekkende kern van waarheid in deze 
opsomming – iedere geesteswetenschapper die rond deze tijd afstudeert 
zal zich op z’n minst een beetje zorgen maken over de toekomst, en of die 
er überhaupt wel is in hun vakgebied.

De situatie in Nederland is vergelijkbaar met die in Canada, waar ik net 
mijn eerste uitwisselingssemester heb afgemaakt: banen zijn schaars, 
verwachtingen laag. Het had me dus niet zo moeten verbazen toen bleek 
dat mijn klasgenoten hun eigen manier hadden gevonden om met de 
status-stress van een notabele universiteit om te gaan, gecombineerd 
met de zorgen over hun immense studieschuld en het gebrek aan 
toekomstperspectief: medicatie.

Op de trappen van het Thomson House, het gebouw waar graduate 
studenten studeren en het leven kunnen overpeinzen, dealt mijn 
onschuldig ogende klasgenote Oxazepam – zij heeft een doktersrecept, 
iets waar onze andere studiegenoten buitengewoon jaloers op zijn.

Een andere klasgenoot vertelt me dat ze recentelijk gediagnosticeerd is 
met ADHD: sommige mensen hebben de medicatie echt nodig. Ik reageer 
meelevend, terwijl zij opmerkt dat ze het vooral heel moeilijk vindt 
omdat, als ze dit eerder had geweten, ze veel makkelijker aan Ritalin had 
kunnen komen. Haar tweede constatering: ‘Ik had uitstel kunnen krijgen 
voor al m’n deadlines!’

Het laatste college van mijn semester heeft de naam ‘Surviving Grad 
School’. In dit college vertellen professoren ons dat studenten op 
masterniveau extreem gevoelig zijn voor psychische aandoeningen. 
En het probleem wordt vergroot doordat studenten vaak geen actie 
ondernemen. We denken namelijk slim genoeg te zijn om te weten wat 
het beste voor ons is. Soms is de universiteit een ongezonde omgeving, 
maar ik geloof dat ik ‘grad school’ overleefd heb. Nu de arbeidsmarkt nog.

Doktersrecept

Tekst /// Fien Veldman   Beeld /// Jordie Volkerink

COLUMN FIEN

Natuurlijk niet alle studenten vervallen, zoals het ponchomeisje, tot koop-
woede tijdens colleges. In het studiegedrag van mijn medestudenten zie ik 
verschillende uitwassen terug van een worsteling met die keuzevrijheid. De 
meeste van mijn studievrienden nemen massa’s hooi op hun academische 
vork: volgen niet één, maar twee bacheloropleidingen (tegelijk, anders is het 
onbetaalbaar), extra keuzevakken, maken luttele bestuursjaren vol bij vereni-
gingen, zijn lid van een raad of opleidingscommissie en maken deel uit van 
een redactie, zoals die van Babel. Van die overbezette studievrienden lagen 
er maar liefst vier het afgelopen jaar op de bank met een serieuze burn-out: 
keuzestress die omslaat in studiestress, en studiestress die verlamt.

Bij anderen overheerst de angst om op de bank te belanden. Op de Babelre-
dactie behoort tot de veel gebezigde uitspraken: ‘Ik schrijf maar één artikel 
deze maand, anders red ik het niet met mijn studie.’ Ambitieuze studenten die 
huiverig zijn teveel extracurriculaire activiteiten te plannen, omdat ze geen 
studievertraging willen oplopen: een gevolg van de toegenomen studiedruk 
sinds de invoering van het bindend studieadvies, het 8-8-4-systeem en de 
verkorting van de studiefinanciering die komend collegejaar zelfs een lening 
wordt. Druk die alleen maar toeneemt door het grote aantal studies en het 
nog grotere aantal paden en zijpaden daarbinnen dat ingeslagen kan wor-
den. Want zoals Schwartz vaststelt, zorgt een beperkte keus voor beperkte 
verwachtingen, maar neemt men in een wereld waarin alles mogelijk is geen 
genoegen met de keuze voor een ‘fatsoenlijk leven’: onze verwachtingen zijn 
juist torenhoog opgeschroefd. De post-postmoderne student ervaart een 
druk van twee kanten: de druk om snel en efficiënt af te studeren en de druk 
om het álleronderste uit de kan te halen.

Driemaal druk
Aan onze faculteit werd de druk het afgelopen half jaar nog eens vanuit een 
derde richting opgevoerd: ernstige financiële problemen, volgens de decaan 
vooral veroorzaakt door een sterk teruglopend aantal studenten dat aan onze 
faculteit kwam studeren de afgelopen jaren, vereisen dat veel bestaande stu-
dieprogramma’s op de schop gaan. Naast de taak van het efficiënt doch gedif-
ferentieerd afstuderen kwam daardoor voor geesteswetenschappers de last 
van het verantwoorden op de schouders te liggen: de turbulente aankondi-
ging van de hervormingen maakte pijnlijk duidelijk hoe onvanzelfsprekend 
de waarde van veel geesteswetenschappelijke studies is buiten de faculteit 
en bedeelt de geesteswetenschapper de taak van het herwaarderen toe. Het 
geloof in die waarde en de overtuiging dat die naar buiten moet worden ge-
bracht bleek onder FGw-studenten gelukkig wijdverspreid: de Facebookpa-
gina van Humanities Rally, de actiegroep die werd opgericht om de hervor-
mingsplannen te bestrijden, had binnen een dag duizenden likes. Om terug te 
komen op Wijnbergs metafoor: de verrekijker maakt het dus ook de geestes-
wetenschappenstudent mogelijk te zien waar problemen zitten.

Maar toen ons studenten afgelopen december de mogelijkheid werd geboden 
om in actie te komen, verstomde plots het collectieve geroep. Er werden door 
de facultaire studentenraad (hoewel onder dubieuze voorwaarden en ambiti-
euze deadlines) werkgroepen ingericht die onderzoeken zouden starten naar 
de herkomst van de problemen aan de faculteit en zouden schrijven aan een 
alternatief oplossingsplan: van de negenduizend geestes-wetenschappers 
meldden zich daarvoor een verwaarloosbaar aantal van twintig gegadigden. 
De reden daarvoor ligt, naar mijn eigen ervaring, in het verlengde van Wijn-
bergs analyse van het handelen van de post-postmoderne mens: zo gaf ik me-
zelf op om plaats te nemen in een werkgroep, maar meldde me weer af toen 
bleek dat het werk een paar dagen voor aanvang van de tentamenweek van 
start zou gaan. Mijn eigen verlangen te studeren voor mijn tentamens won het 
van mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het voortbestaan van de faculteit.

Inmiddels blijkt ook de vuist die Humanities Rally maakt tegen de hervor-
mingsplannen door veel minder dan de vijfeneenhalfduizend likers op 
Facebook daadwerkelijk uit de mouw gestoken: de studenten die de verga-
deringen bezoeken, posters verspreiden en helpen de protestacties op touw 
te krijgen, zijn voor best een aanzienlijk deel afkomstig van de studie Wijs-
begeerte en de groep actievelingen wordt niet veel groter dan de kring van 
bekenden die de protestbeweging oprichtte. Al weken worden mensen uit 
andere studierichtingen via Facebook opgeroepen actief te worden binnen 
de protestbeweging, maar veel nieuwe actievoerders uit de missende wind-
richtingen (bijvoorbeeld de kleine talenstudies of Media en cultuur) komen 
er niet aanwaaien.

Nudging zoals de filosofen doen
Waar het overgaan tot actie binnen het departement Wijsbegeerte dat uitblijft 

bij de meeste andere studenten door getriggerd wordt? Als inmiddels vierde-
jaarsstudent Nederlands en minorstudent Wijsbegeerte zie ik tussen beide 
studies vooral een verschil in betrokken- en saamhorigheid: op grotere schaal 
werken docenten en studenten Wijsbegeerte samen aan initiatieven die niet 
alleen de hervormingsplannen bevechten, maar ook het belang van geestes-
weten-schappelijke kennis tentoonspreiden. Enkele dagen voor de publicatie 
van het eerste hervormingsprofiel volgde ik een eerstejaarscollege Filosofie, 
waarin de docent aan het einde de tijd nam geëmotioneerd uiteen te zetten 
wat er de voorgaande avond tijdens een departementsvergadering gebleken 
was: dat de toekomst van de faculteit op het spel staat. 

Die docent spoorde zijn studenten aan in actie te komen: om te beginnen aan-
wezig te zijn bij bijeenkomsten van het Amsterdam Philosophy Platform, dat 
al weken voordat er concreets bekend was over de hervormingsplannen was 
opgericht door docenten en studenten Wijsbegeerte en waaruit Humanities 
Rally voortkwam. De allereerste anti-hervormingssreacties en oproepen tot 
actie in de media waren afkomstig van UvA-filosofen. Inmiddels zijn het ook 
vooral de filosofen die het protest naar buiten muren van de universiteit ver-
plaatsen, de wereld in: zo organiseren filosofiestudenten lezingenreeksen en 
filmavonden met hun docenten als sprekers om het belang van geestesweten-
schappen onder de aandacht te brengen.

De keuzestress te lijf gaan die ontstaat bij een overdaad aan opties en die 
in het geval van de post-postmoderne FGw-student de keuze voor actie on-
dernemen in de kiem smoort, doet men volgens Schwartz met wat hij noemt 
nudging: een duwtje in de goede richting geven. Volgens Schwartz zou de Ne-
derlandse overheid bijvoorbeeld minder huiverig moeten zijn haar burgers 
te sturen: om zwaarlijvigheid te bestrijden, zou de overheid supermarkten 
en schoolkantines kunnen verplichten gezond voedsel vooraan in de schap-
pen te leggen. Het nudgingprivilege zou in het geval van de FGw in handen 
komen te liggen van docenten: de genoemde voorbeelden duiden erop dat het 
optreden van docenten binnen het departement Wijsbegeerte als een soort 
verkeersleiders op de academische route ervoor zorgt dat filosofiestudenten 
in hun keuzes wél vaak verder kijken dan het eigen diploma en de faculteits-
problemen niet laten verhullen.

Want juist in een tijd waarin de geesteswetenschappenstudent druk ervaart 
die hem stuwt naar drie verschillende richtingen (druk op efficiënt afstude-
ren, druk op optimaal studeren en druk op het voortbestaan van de faculteit) 
bestaat die behoefte aan sturing. De post-postmoderne student weet zijn ver-
rekijker pas te benutten als docenten hem erop wijzen in welke richting hij 
moet kijken. 

Kim Schoof (1992) is vierdejaarsstudent Nederlandse Taal & Cultuur en minor-
student Wijsbegeerte, tevens hoofdredacteur van Babel Magazine.
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Als student nemen we het leeuwendeel van de Nederlandse 
alcoholconsumptie voor onze rekening én zijn we de hele 
dag bezig met het vergaren van kennis. Toch staan veel 
studenten vaak hulpeloos voor het wijnschap in de super-
markt. Deze wijnliefhebbers doken in het wijnaanbod en 
enkele wijngidsen, zoals de Grote Hamersma en zochten 
voor elke studentensituatie de bijpassende wijn uit.   
Tekst /// Charlotte Kleyn en Aimée Plukker   Beeld /// Steven de Grauw

In vino veritas

Feestje
Goed, met Canei, Smirnoff Ice en Breezers zul je niet meer snel aanko-
men op het huisfeestje van een studiegenoot. Maar hoe voorkom je dat 
je net als elke andere aanbellende feestganger bijdraagt aan de groei 
van de voorraad precies dezelfde (bonus)wijn? Als eerste tip voor het 
kopen van feestwijn is het handig om een fles wijn uit te zoeken die je 
zelf ook graag drinkt. Zo ben je altijd verzekerd van een lekker glaasje, 
mochten de andere aanwezige dranken tegenvallen. Ga wel voor een 
simpele en goedkope wijn, want je weet nooit hoe snel hij wordt opge-
dronken door je mede-feestgangers. Kies bijvoorbeeld voor een soepele 
rode wijn zoals een Merlot, en een frisse witte wijn op warmere dagen.

Wit:
Pinot Grigio – Dreambird, Hema, € 3,75
Rood:
Merlot – Valdivieso, Gall & Gall, € 6,99
Verschillende druiven – Terrasse du Moulinas Rouge, Gall & Gall, € 4,99

Romantisch diner
Erg traditioneel in de liefde is de student niet meer. Maar heb je genoeg van 
dat gezoen in het bierhol van de studentenvereniging? De hoop bijna verloren 
na die tien mislukte Tinderdates? Nodig je potentiële liefde dan uit voor een 
etentje. Investeer in een goede wijn en maak eens iets anders dan de eeuwige 
pasta. Bak een biefstukje en schenk er een goede rode wijn bij of ga eens voor 
vis met witte wijn. Vegetariërs kunnen beide nemen, al gaat wit meestal mak-
kelijker met groente (neem bij paddenstoelen dan weer rood). Simpel maar 
lekker: bloedsinaasappels met olijfolie vooraf. En dan vis met roomsaus en een 
gekookt aardappeltje.

Wit:
Grüner Veltliner - Domäne Wachau, Hema, € 6,50
Rood:
Cabernet Franc - Tilia, Albert Heijn, € 6,59
Cabernet Sauvignon - El Árbol, Aldi, € 3,39

15 februari
Bleek de liefde van je leven toch een oogje te hebben op een ander, is 
er überhaupt geen liefde te bekennen of zie je jezelf over dertig jaar 
al in een huis wonen met vijftien katten? Gelukkig is daar de troost-
wijn. Lekkere en bijzondere wijn om jezelf te verwennen. Probeer eens 
een friszoete Riesling uit Duitsland of een suikerzoete (ook geschikt als 
dessertwijn) Moscato d’Asti. Behoefte aan iets stevigers? Ook daarvoor 
hoef je niet ver. Het televisieprogramma Kassa testte in december en-
kele Cabernet Sauvignon-wijnen onder de tien euro en die van de Hema 
kwam het beste uit de test.

Wit: 
Riesling - Max Mann, Gall & Gall, € 5,99
Moscato - Fontanafredda, Albert Heijn, € 7,99
Rood:
Cabernet Sauvignon - G7 the 7th Generation, Hema, 
€ 4,75 
 

Wijntip 1: Je favoriete supermarktwijn in de aanbieding? Leg een voorraad 
aan!
Wijntip 2: Het loont écht om (dure) wijn uit een wijnglas te drinken en hem 
niet vol te schenken. Zo komen de geur en smaak van de wijn veel beter tot 
hun recht. 

Einde van de maand
Als de Loesje-uitspraak ‘Aan het einde van mijn geld heb ik altijd een stukje 
maand over’ ook op jou van toepassing is, vormt dat nog geen reden tot wijn-
paniek. Met restjes wijn valt ook altijd wat te verzinnen. Als je nog wel wat 
vlees hebt liggen, maak je er een lekkere stoofpot van, of krik je pasta op met 
een restje wijn van een week geleden (ouder is ook niet erg).Toch behoefte aan 
een hoger promillage? Met heel goedkope slobberwijn kun je ook leuke dingen 
doen, zoals glühwein of sangria maken.
 
Recept glühwein
Neem welke rode wijn dan ook. Doe in een pannetje met wat suiker, kaneel, 
kruidnagel en sinaasappel- of citroensap. Gember, kardemom en steranijs 
doen het ook goed. Laat zachtjes koken en proef of het zoet genoeg is.

Recept sangria
Wees creatief, want je kunt sangria op allerlei manieren maken. Het komt erop 
neer dat je rode wijn mengt met stukjes fruit (bijvoorbeeld limoen, appel en 
sinaasappel), bruisend water/frisdrank/bubbeltjeswijn en eventueel nog wat 
sterke drank. Kijk dus vooral wat je nog in huis hebt en gooi alles bij elkaar tot 
een lekker drankje (proef!). Zet in de koelkast – het liefst een nacht. Serveer 
met ijsklontjes.

Recept vis met wijn
Schil 400 gram aardappels en kook ze. Schil voor het voorgerechtje een (bloed)
sinaasappel zó dat je geen wit meer ziet. Snij in plakken en leg op twee bordjes. 
Zet apart. Maak de saus voor de vis: snij een ui klein en fruit hem op laag vuur 
in een flinke klont boter tot hij glazig is. Doe er een half glaasje witte wijn bij en 
laat zachtjes inkoken. Schenk zo'n 100 ml slagroom in de pan en laat nog even 
zachtjes pruttelen. Zet het vuur uit. Giet de aardappels af en bewaar ze in de 
pan onder de deksel, dan blijven ze nog wel een tijdje warm.
Als de gast er is kun je het eten afmaken: schenk wat lekkere olijfolie over de 
sinaasappels en draai er zwarte peper over.
Zout twee stukjes kabeljauw, een andere witvis of zalm. Verwarm de roomsaus 
op laag vuur. Bak de vis in een andere pan zachtjes in boter. Draai na twee 
minuten voorzichtig om en bak dan nog eens twee minuten (misschien wat 
langer als je dikke stukken hebt). Leg op een bord met wat aardappeltjes en 
een flinke scheut saus.

In het studentenhuis waar ik woon, zijn twee van de veertien kamers gere-
serveerd voor buitenlandse studenten. De woningbouwvereniging zet er 
een Ikeakast en -bed in en verhuurt de kamers voor drie keer de normale 
prijs aan rijke Chinezen, Amerikanen en Australiërs. Dit jaar trokken we 
voor de afwisseling een Bulgaar en een Indiër uit de huisgenotentombola.

Het is misschien ook wel even schrikken: ga je in Amsterdam studeren, 
kom je opeens met twaalf Nederlanders en een Ecuadoriaanse kat in één 
huis te wonen. De Bulgaarse student laat zich nauwelijks zien, maar de 
Indiër vindt het hier fantastisch. Regelmatig zit hij in de woonkamer en 
waagt hij pogingen het gesprek te volgen. Hij spreekt heel snel Engels en 
schudt zachtjes met zijn hoofd als hij praat. ‘Net als in een Bollywoodfilm,’ 
fluisterde een ander huisgenootje me toe.

De Indiase student – laten we hem Deepak noemen – is tweeëndertig. Hij 
is uitgehuwelijkt: getrouwd met een keurig Indiaas meisje uit zijn eigen 
stad. Nederlandse vrouwen behandelt hij met groot respect. Hij is ook 
zeer complimenteus. Laatst zei hij tegen een huisgenote: ‘Normally you 
look very tired, but today you look a lot better.’

Deepak had, voor hij naar Nederland kwam, nog nooit gekookt. Of schoon-
gemaakt, de was gedaan of een vuilniszak verwisseld. ‘We have twelve 
housemates’, vertelde een huisgenoot terwijl hij Deepak rondleidde. 
‘Twelve!’ riep de Indiër verheugd uit. ‘This house must be very clean! At 
home we have only two maids!’

Deepak laat geen mogelijkheid onbenut om de Nederlandse cultuur te 
doorgronden. De meeste van zijn zinnen beginnen met: ‘So Hanna, let me 
ask you a question…’ Dan wiegt hij zijn hoofd en vraagt of mijn ouders het 
wel goed vinden dat ik met jongens samenwoon, wat er zo lekker is aan 
stamppot en waar die borstel in de wc toch voor is.

Vorige week vertelde hij dat hij zijn vrouw erg mist. ‘I like being married 
very much. But it is hard being away for so long.’ Elke zondag skypet hij 
met haar, maar verder zien ze elkaar een jaar niet. Dat ik nog niet geset-
teld ben, vindt hij onbegrijpelijk.

‘So Hanna, let me ask you a question. I hope it is not inappropiate. Why do 
you choose to be alone?’ Mijn uitleg strandde in gestamel over zelfstan-
digheid, het juiste moment en ware liefde. Later die dag skypte Deepak 
met zijn vrouw. Ik bedacht dat het ook niet verkeerd is om iemand te heb-
ben die een jaar op je wil wachten.

Deepak

Tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Eline van der Brugge
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O p 25 november 2014 presenteerden minis-
ter Bussemaker en staatssecretaris Dek-
ker van OCW de ‘Wetenschapsvisie 2025’, 

waarin meer invloed van burgers op de onder-
zoeksagenda één van de centrale punten was. De 
reacties waren niet mals. Vincent Icke noemde het 
beleidsstuk in NRC Handelsblad van 6 december 
‘geen visie, maar een poging de wetenschap te 
knevelen onder het mom van efficiëntie, met een 
cynisch beroep op het heersende populisme.’ Bus-
semaker schreef op haar overheidsblog een reac-
tie aan deze zogenoemde ‘wetenschappers die een 
loopje met de waarheid nemen’. In deze reactie 
beweerde ze met een handjevol citaten de forse 
kritieken te weerleggen. Bussemaker nam de opi-
nies duidelijk niet serieus. Dat ze als minister van 
Onderwijs de fundamentele kritiek op haar visie 
(te veel nadruk op valorisatie en maatschappelijke 
relevantie) niet herkent is treurig, en illustreert 
dat vertrouwen in de hervormingskracht van opi-
niepagina’s ongegrond is.

De kern van dit probleem, dat ik de afgelopen 
maand in Babel signaleerde, is dat opiniemakers 
geen daad bij het woord voegen. Een organisatie 
als Beter Onderwijs Nederland produceert dan 
wel boeken en artikelen van Ad Verbrugge, maar 
blijft bij activisme ver vandaan. Het activisme moet 
van het omvangrijke aantal studenten en docenten 
komen, wiens belangen direct in het geding zijn, 
maar helaas volgen zij het voorbeeld van opinie-
makers. Humanities Rally is een prachtig bewijs 
van activisme. Toch blijkt het, zelfs in de penibele 
situatie waarin de Faculteit Geesteswetenschap-
pen nu verkeert, voor de actiegroep moeilijk de 
aandacht vast te houden van studenten docenten, 
opiniemakers en personen buiten de eigen kring 
bij de acties te betrekken. 

Protest blijft uit door diplomacratie
Komt dit misschien doordat de meeste studenten 
niet naar de universiteit gaan voor een gedegen 
opleiding en de verwerving van een kritische blik, 
maar om een diploma te halen? De universiteit is 
onderdeel van een diplomacratie, een samenleving 
waarin aan een (universitair) diploma buiten-ge-

woon veel waarde wordt gehecht. Studenten die 
om die reden studeren zijn vaak niet erg kritisch 
over de intellectuele kwaliteit van hun opleiding 
en de manier waarop de academie gerund wordt. 
Mensen die wetenschapsfilosofie (ofwel kritisch 
nadenken) als een hindernis zien, zijn geen uitge-
lezen demonstranten. Een groot deel van de toch al 
grote Nederlandse studentenpopulatie valt onder 
deze categorie, wat leidt tot een enigszins apathi-
sche universitaire gemeenschap.

Toch zijn de meeste studenten niet lui. In een tijd 
waarin de banen niet voor het oprapen liggen, de 
competitie hevig is en je met dat door iedereen zo 
geprezen diploma steeds vaker werkloos thuiszit, 
voelt een groot deel van de studenten zich geroe-
pen om óók naast de studie uit te blinken. Het min-
der ambitieuze deel van de studenten maakt zich 
minder druk (en bekommert zich dus waarschijn-
lijk niet echt om het onderwijs), maar een groter 
deel wil zijn of haar cv niet verknallen. En dan blijft 
er weinig tijd over voor langdurig demonstreren. 
De hogeronderwijsmaatschappij verkwist zo haar 
kritisch potentieel. 

Daarbij moet dan ook nog eens zorgvuldig aan de 
reputatie gedacht worden. De kritische studenten 

die afgelopen zomer het Spinhuis kraakten om in-
vulling te geven aan de UvA-slogan ‘Intellectuele 
rebellen’ hebben hun rechtszaak verloren en een 
megaboete aan hun broek hangen. Plus het imago 
van relschoppers met een anarchistisch kleurtje 
— en na de crisis lijkt een associatie met Occupy 
echter geen aanprijzing meer. Dat de UvA bereid 
is haar eigen studenten juridisch te vervolgen om 
ze vervolgens in de schulden te steken helpt ook 
niet. Kortom: de druk om niet in moeilijkheden te 
komen en je cv te vullen is zo hoog dat voor afwij-
kende paden weinig ruimte is.

Docenten, zeker de jongere garde, kampen met 
vergelijkbare problemen en ervaren een steeds 
hogere werkdruk. Van hen worden steeds meer 
publicaties en onderzoeksvoorstellen verwacht. 
En in onzekere tijden zijn ze bang voor associaties 
met kritische geluiden op het universiteitsbestuur. 
Het lijkt me niet ondenkbaar dat docenten zich niet 
met zaken durven te bemoeien uit angst hun baan 
te verliezen. De conclusie die menigeen terecht 
trekt is dat werken aan de universiteit vooral een 
prettige, veilige, baan is. Cynisch door de universi-
taire bureaucratiecarrousel en moe van de werk-
druk, is menig docent niet meer de masterstudent 
die hartstochtelijk onderzoeker wilde worden en 
voor academische kwaliteit in de bres sprong.

Probleem al een halve eeuw hetzelfde
Neem dan de jaren zestig! Toen de universiteit 
nog wél bevolkt werd door een progressieve 
generatie van wereldverbeteraars, activisten 
en zelfontplooiers. De studentenprotesten in  
Nederland en de VS beoogden toen meer demo-
cratie en inspraak op de universiteit. Ook toen 
waren er invloedrijke wetenschappers die kri-
tiek hadden op hun tijd, die de macht op rationele 
wijze op andere gedachten probeerden te brengen 
— via opiniestukken, boeken, demonstraties en 
sit-ins waarbij iedereen gehoord kon worden. Er 
werd gestaakt, het Maagdenhuis werd bezet, tot er 
(kleine) overwinningen werden geboekt. 

Maar uit de progressieve jaren zestig is vooral iets 
anders blijven hangen: het geloof in de kracht van 

Niet de rede, maar macht 
          beweegt het Maagdenhuis
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deliberatie en de uitwisseling van argumenten, in 
het verkondigen van rede aan macht. Ofwel in wat 
Jürgen Habermas beschreef als de kracht van ra-
tionele communicatie. Dat plaatste hij tegenover 
slechts strategisch handelen en instrumentele ra-
tionaliteit. Het beeld van de publieke intellectueel 
dat hierbij hoort is zoals Edward Saïd, de auteur 
van het beroemde Orientalism, in 1993 verkon-
digde: de publieke intellectueel (of elke univer-
sitair opgeleide) ‘should speak truth to power’. 
Daarom moet de intellectueel volgens Saïd macht 
verfoeien, macht moet hem een doorn in het oog 
zijn. Deze tegenstelling tussen waarheid en macht 
impliceert bovendien de overtuiging dat redelijke 
argumenten het uiteindelijk winnen van machts-
praktijken. In de praktijk blijkt dit een normatieve 
opvatting en bovendien een verkeerde. Maar wel 
een invloedrijke: dit is het dominante patroon in 
alle pogingen tot onderwijsverbetering van de 
laatste jaren.

Kennis staat niet boven macht
Dat terwijl de jaren zestig genoeg (helaas minder 
bekende) tegenvoorbeelden biedt. De eminente 
Duits-Amerikaanse politicoloog en criticus Hans 
Morgenthau schreef in de sixties met enorme in-
zet en regelmaat rake stukken, vooral tegen de 
Vietnamoorlog en tegen het machtsmisbruik van 
president Johnson. Hij kon op veel steun rekenen, 
was buitengewoon actief in de studentenbeweging 
en stond dicht bij Henry Kissinger en JFK. Maar in 
1970 concludeerde hij, terugkijkend op tien jaar 
activisme: ‘the great issues of today cannot be ad-

dressed by rational solutions within the existing 
power system.’ Morgenthau besefte dat macht ir-
rationeel is en alleen zwicht voor macht. Niet voor 
een kritische pen. Anders gezegd: de hoogtijdagen 
van de studentenprotesten tonen dat opinievor-
ming, hoewel nog zo rationeel en nog zo breed ge-
dragen onder belangrijke intellectuelen, de maat-
schappelijke praktijk niet gaat veranderen zolang 
ervan uit wordt gegaan dat die opinievorming in 
die maatschappij boven machtspraktijken staat. 

De machtsdenker Morgenthau liep in zekere zin 
vooruit op Michel Foucault, die met zoveel woor-
den zei: er is geen tegenstelling tussen waarheid 
en macht, waarheid of kennis heeft alleen invloed 
op de status quo in de maatschappij wanneer ze 
zelf wordt ingezet als machtsmiddel. Intellectue-
len zijn slechts één speler in de publieke sfeer, die 
bovendien maar één van de machtsvelden vormt. 
Foucault ter harte nemend moet de opiniemaker 
dus af van het idee dat hij zijn ziel verkoopt zodra 
hij strategisch en realistisch handelt.

Want machthebbers luisteren niet naar rede.  
Sit-ins en demonstraties alleen gaan niet zorgen 
voor een beter onderwijsbeleid. Niet tot het Maag-
denhuis bestormd wordt en de studentenbewe-
ging écht massaal wordt, wat vanwege eerderge-
noemde redenen niet erg waarschijnlijk is. 
Demonstranten moeten dus macht willen uitoefe-
nen, en inderdaad, meestal tegenover een grotere 
macht. Neem als voorbeeld denktanks: particulie-
re kennisinstituten die werken op het snijvlak van 
verschillende machtsvelden: de wetenschap, de 
media, de politiek en het bedrijfsleven. Omarm de 
macht. Sluit allianties met vakbonden. Werk sa-
men met politieke partijen. En ga dan voor de 
vorm ook op het Malieveld staan. Wil je iets verbe-
teren aan de universiteit? Zorg dan dat je de boel 
dirigeert, dat je tegenwicht kunt bieden aan de 
meesterschakers in Den Haag en in het Maagden-
huis. Zodat Bussemaker er niet met een blog vanaf 
komt. 

Pablo Kamsteeg (1992) is masterstudent Nieuwste 
Geschiedenis.

MACHTHEBBERS LUIS-
TEREN NIET NAAR REDE, 

DEMONSTRANTEN 
MOETEN MACHT WILLEN 

UITOEFENEN

Vorige maand betoogde Pablo Kamsteeg dat alleen kritisch 
opiniestukken schrijven geen verandering in het hoger onderwijs 
teweegbrengt. In dit vervolg stelt hij dat verandering er alleen 
komt als demonstranten niet op de rede en waarheid, maar op 
machtsdenken vertrouwen.   Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// Steven de Grauw

OPINIE
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Puzzelstukjes 
van een grote 
geschiedenis 
Spreekstof is een maandelijks terugkerende 
avond, georganiseerd door voormalige 
geschiedenisstudenten in Huis de Pinto in 
de Nieuwmarktbuurt. De rijke geschiedenis 
van deze buurt wordt tijdens Spreekstof in de 
schijnwerpers gezet, en dient tegelijkertijd als 
uitgangspunt om de geschiedenis van de stad 
als geheel te belichten. 

Het concept: er worden altijd twee sprekers 
uitgenodigd, iemand – vaak een historicus - 
die een algemeen verhaal vertelt en zo een 
context schept, en iemand die in de buurt 
gewoond of gewerkt heeft en zodoende als 
“ervaringsdeskundige” optreedt. ‘Idealiter 
komt ook de zaal met verhalen voor de dag, 
waardoor je kleine geschiedenissen te horen 
krijgt die je niet zomaar ergens leest of 
hoort’, aldus Timo van Barneveld, een van de 
initiatiefnemers van Spreekstof. 

De komende editie heeft als thema “de 
klank van Amsterdam”. Aan het woord 
komen Annelies Jacobs en Boudewijn Zwart. 
Eerstgenoemde onderzocht hoe het geluid 
op de Amsterdamse straten geklonken moet 
hebben rond 1900, in het interbellum en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Boudewijn 
Zwart is stadsbeiaardier en zal naast spreken 
(volgens Zwart was de stadsbeiaardier in de 
17e eeuw de DJ van de stad) ook spelen: de 
avond begint met een concert op het carillon 
van de Zuiderkerk. 

Wanneer: 24 februari, 20.00 uur (vanaf 19.30 
uur inloop met een concert bij de Zuiderkerk) 
Waar: Huis de Pinto, St. Antoniesbreestraat 
69. De Zuiderkerk bevindt zich tegenover Huis 
de Pinto. 
Kosten: €5 / studenten  €3,50

Tekst /// Boris Duregger

ONDERWIJL
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LOFDICHT DE HOKJESAGENDA

Donderdag 5 februari – Speeddaten voor hoger opgeleiden
Panama – Oostelijke Handelskade 4 – 20.00 uur – €31 
inclusief hapjes en drankjes
Begin de maand goed met een sprong in het diepe. Op deze avond ontmoet 
je twintig singles mét brains. De website van organisator Flitsdate belooft 
onbeperkte hapjes en drankjes. Maak hier slim gebruik van: gooi er genoeg 
wijn in om ontspannen over te komen, maar ga niet zitten schransen ten 
overstaan van wat weleens Hem of Haar zou kunnen worden. Maar bovenal: 
blijf lekker je bovengemiddeld intelligente zelf.

Donderdag 12 februari – Première Fifty shades of Grey
Verschillende bioscopen – Verschillende prijzen
Een vervelend moment in het vrijgezelschap is altijd weer wanneer iemand 
het in zijn hoofd haalt om naar je aantal pandapunten te informeren. 
De slimme single bedenkt natuurlijk een acceptabel getal dat voor elke 
gelegenheid ingezet kan worden, ongeacht het aantal maanden dat hij in 
werkelijkheid al enkel zijn bed in duikt om te slapen. Voor de lang geleden 
opgedroogde vrijgezel is deze film wellicht een bron van inspiratie.

Zaterdag 14 februari – Valentijnsborrel voor singles
iDock – IJdok 4 – 21.30 uur – Tickets in de voorverkoop 
€12,50, aan de deur €17,50
Downdaten is natuurlijk een ware no go. Dat er ook minder filosofisch 
aangelegde types op dit feestje kunnen rondlopen is niet uitgesloten, 
maar de maand is al op de helft en je moet je grenzen wat gaan verleggen. 
Op dit feest gegarandeerd single-vlees in overvloed. Geef je ogen de kost en 
wees vooral niet verlegen: een speciaal team zorgt voor ijsbrekers. Dus zet 
de verbeten vrijgezel in jezelf aan de kant en maak van deze gehate dag 
jóúw dag.

Heel februari op woensdag- en vrijdagavonden – 
Meetrainen met korfbalvereniging SKV
Sporthallen Zuid of ROC RAI – Burgerweeshuispad 54 of 
Europaplein – woensdag van 21.00-22.00 uur of vrijdag van 
19.00-20.00 uur en van 20.00-21.00 uur – gratis (wel even 
vooraf aanmelden)
Kom je met je overrompelend mooie quotes nog niet bijster ver? Gooi het 
dan eens over een heel andere boeg. Je hoeft namelijk geen sportliefhebber 
te zijn om toch van korfbal te houden. Het bijzondere aan korfbal is namelijk 
dat het, jawel, een van de weinige gemengde sporten is. Het is dus totaal 
geoorloofd in het heetst van de strijd al zwetend tegen elkaar op te botsen. 
Maar het mooiste komt natuurlijk nadat de wedstrijd is afgelopen: het geza-
menlijke douchen. 

Stereotypes bestaan. Lees hier elke maand de agenda van een karikatuur-
FGw’er. Hang rond in je eigen straatje of stap in de wereld van je favoriete cliché. 
Deze maand: de hoogopgeleide vrijgezel. Je kent ’m wel. Lekker hokjesdenken.
Tekst /// Anne Wijn   Beeld /// Jip van den Toorn

H et is anno 2015 natuurlijk volledig sophisticated om een vrijgezel studentenbestaan te leiden. 
Wie ligt er niet het liefst in bed met Nietzsche? De hoogopgeleide vrijgezel heeft niemand nodig. 
Bovenal is er de volledige voldoening van de studie. Boeken, De Groene Amsterdammer en 

filosofische essays laten de alfa tot onvergetelijke hoogtepunten komen. Op de vrije dagen wordt er een 
heerlijk stukje muziek gemaakt, een goed museum bezocht of een discussie gevoerd met vrienden. De 
hersenen van de intellectuele single zijn verzadigd door al het prachtigs dat de geesteswetenschappen 
te bieden hebben. De liefde (oftewel huisje boompje beestje) is voor de conservatieve mbo’ers die de 
hoogopgeleide vrijgezel nu juist achterliet in zijn geboortegat, laten we wel wezen. De echte Amster-
damse student heeft genoeg aan zijn eigen overpeinzingen en een mooi glas wijn. Maar toch, februari 
blijft een confronterende maand voor elke vrijgezel. In de donkere dagen na Kerst en lang voor de 
meibriesjes de hormonen weer doen opwaaien, wil zelfs de denker weleens geknuffeld worden. Om 
over zoiets proletarisch als Valentijnsdag nog maar niet te spreken. Doe eens gek en daal deze maand af 
naar je gevoel.

De hoogopgeleide vrijgezel
Wat nu nog?

Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? In de maand van de jaarlijkse Poëzieweek 
bezingt dichter en romanschrijver Yannick Dangre (1988), geheel volgens het thema van de week, de liefde. En wel de 
liefde in een gedicht van Hugo Claus.   Tekst /// Kim Schoof en Pablo Kamsteeg   Beeld /// Jordie Volkerink

Nu nog

I

Nu nog, aan de galg vandaag, met een vod in de mond,

zij die wakker wordt met gezwollen lippen, ogen toe,

zij was iets dat ik wist en toen verloren heb, en hoe,

maar hoe ben ik haar kwijt, hoe blaft een dronken hond?

II

Nu nog haar gezicht als de maan en haar lijf als de maan

jong, bitter jong, met die borsten en billen en die ribben.

Vroeger had je liefdespijlen, je voelde ze voorwaar,

zij teisterden, dacht je, die blanke volle maan van haar.

III

Nu nog haar afgebeten nagels, haar gekwetste tepels,

haar gladde billen waartussen zij verticaal lachte 

en zij die metafysica verachtte zei: ‘Ach, schat, 

in elke cel van je zaad zitten God en zijn moeder.’

IV

Nu nog de strepen schrammen vlekken tatoeëringen,

allemaal kwetsuren van liefde onder haar lichte jurk,

en ik vrees dat dit zal blijven duren, dit wrang achterbaks

krabben en klauwen naar haar ondermaatse niemandsland.

[...] (Het volledige gedicht omvat 29 strofes)

Hugo Claus (1985)

‘Het hele leven en al zijn tegenstrijdigheden 
zijn in dit gedicht samengebald.’ Het le-
ven is eindig, de liefde gaat kapot. Beide 

inzichten, fundamentele thema’s in zijn eigen ge-
dichten, deed Yannick Dangre als veertienjarige 
op uit Hugo Claus’ poëzie. Die poëzie onderzoekt 
vaak een liefdesgeschiedenis, het stukgaan van een 
relatie. Een eerste tegenstrijdigheid: ondanks hun 
fundamentele eindigheid duren juist in die poëzie 
het leven en de liefde voort. Dangre: ‘Dat voortdu-
ren zit al vervat in de titel van dit gedicht, die tel-
kens herhaald wordt aan het begin van elke strofe. 
‘Nu nog, nu nog, nu nog’ betekent eigenlijk ‘alweer, 
alweer, alweer’.

Een heidens gebed
‘De vorm van het gedicht is bijna dat van een 
litanie: door zoveel binnenrijm te gebruiken, een 
vòd in de mònd, wòrdt, gezwòllen, een drònken 
hònd, worden de regels als een ketting van rijm aan 
elkaar geschakeld. Maar de inhoud, de thematiek, 
is juist heel heidens: een verloren, vleselijke liefde. 
In plaats van heilige woorden te gebruiken, heeft 
Claus het in zijn gebed over borsten en billen. Hoe 
hij vloeiend van het fysieke naar het geestelijke 

overschakelt, zie je in de derde strofe: eerst noemt 
Claus de puur fysieke ‘afgebeten nagels’. Daarna 
verbindt hij het geestelijke met het lichamelijke in 
het woordpaar ‘gekwetste tepels’, om twee regels 
later helemaal op de geestelijke toer te gaan en 
‘metafysica’ aan te halen.’

Door afstand te nemen dichtbij komen
De tegenstelling tussen het lichamelijke en het 
geestelijke dient dus het hoofdthema van Nu 
nog. Dit hoofdthema is het bezingen van een 
geliefde, die, fysiek gezien, bij het lyrisch ik weg 
is, maar die in geestelijke zin bij hem blijft. Ze 
beheerst zijn gedachten nog. Die gedachten zijn 
zo onverdraagzaam dat het gedicht eindigt met 
een doodswens. Dangre: ‘Bij Claus gaat het altijd 
over liefde die kapot gaat en over de mens die 
aan de liefde kapot gaat. Mensen kunnen nooit 
samen leven, moeten toch altijd weer afstand 
nemen, hoezeer ze ook van elkaar houden en hoe 
fantastisch de liefde ook is. Ook voor het schrijven 
van liefdespoëzie is afstand nodig: om van een 
concrete liefde poëzie te maken, moet die liefde 
kapot. Als een dichter vanuit zijn liefdesgevoelens 
schrijft, maakt hij maar sentimentele rijmpjes. Pas 

als de liefde voorbij is, kan hij erop terugkijken, 
kan hij zien wat er misliep en hoe. Je hebt afstand 
nodig om poëzie te schrijven die voor de lezer 
dichtbij komt, bij de lezer binnendringt, bij hem 
emoties opwekt.’

Serieus lollig
Nu nog behandelt de tragiek en de fataliteit van de 
liefde. Maar dat gebeurt (wederom) paradoxaal 
genoeg niet zonder vrolijkheid: in de derde strofe 
wordt de bilspleet van de geliefde voorgesteld als 
een verticale glimlach. Dangre: ‘Dat ‘in elke cel van 
de zaad zitten God en zijn moeder’ in de derde 
strofe is even hilarisch als blasfemisch. Het gedicht 
heeft dan wel de vorm van een gebed, de inhoud 
maakt religie juist volstrekt belachelijk. Dit gedicht 
is geen loodzwaar, oprecht gebed. Het benadrukt 
juist dat het menselijk leven naast onafwendbaar 
tragisch ook vol is van flauwe grapjes.’ Claus ziet 
dus de lol in van tragiek en pijn: is dat niet bijna 
masochistisch? Dangre: ‘Dat werd Claus in een 
interview al eens gevraagd en hij ontkende het 
niet: elke goede dichter moet volgens hem maso-
chist zijn.’ 

Februari 2015 21
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COLOFONRECENSIES

Markt voor mannen
Boven het kraampje hangt een vastgespijkerd bordje: 
‘Stoer mannenvoer, broodje beenham met saus.’ 
Verderop houdt een man de hand van zijn vriendin 
vast, terwijl hij een hartvormige tatoeage krijgt op zijn 
linkerbovenarm. Omdat op voorgaande markten als de 
Moderne Hippiemarkt en Sunday Market Amsterdam 
uitsluitend vrouwen afkwamen, organiseerde Roest voor 
het eerst Mannenzaken, een markt ‘waar je dingen kan 
kopen die je zelf leuk vindt. Die je nodig hebt, omdat je 
nu eenmaal man bent. Wij zorgen voor een plek waar jij 
je als man thuis voelt. Waar je lekker jezelf kan zijn.’

Een markt speciaal voor de man: is het de vrouwen-
emancipatie die mannen het gevoel heeft gegeven dat 
ze worden achtergesteld? Een markt exclusief voor het 
mannelijk geslacht benadrukt genderverschillen juist en 
speelt in op stereotypering. De slogan van Roest ‘omdat 
je nu eenmaal man bent’ bevestigt dit.

Het broodje beenham is het enige stukje vlees dat te 
koop is. Rechts achterin is een luguber pornohoekje 
ingericht, maar dat is niet in trek. De kleine hoeveelheid 
aanwezige mannen, laat liever zijn ogen glijden over 
de customized truien en petten. Of maakt een foto bij 
de Plaatjesmakers: twee vrouwen die zich bezighouden 
met een fototechniek uit 1800, waarbij ze de negatieven 
afdrukken op een zwarte plaat. Natuurlijk ontbreekt 
ook een glimmende zwarte auto niet: een Tesla Model 
S. steelt vanmiddag de show. Geen doorsnee auto met 
ronkende motor, maar een elektrische. Helaas maakt 
de markt niet alle beloftes waar. De massage met happy 
ending die op de site werd aangekondigd is onvindbaar, 
net als de stormbaan.

Mannenzaken stigmatiseert minder dan verwacht. De 
markt is gericht op de man die een graag een biertje 
lust, er mooi uit wil zien en in dit opzicht stiekem 
weinig verschilt van de gewone vrouw. Je kan je echter 
afvragen: hoe belangrijk is een speciaal voor de man 
opgezette markt als blijkt dat de interesses van mannen 
en vrouwen dicht bij elkaar liggen? Deze markt trekt 
de aandacht van een nieuwe doelgroep. Wel is het 
jammer dat de markt slecht bezocht werd. Het doel 
van de markt is niet bereikt, maar wellicht trekt dit 
soort evenementen in de toekomst meer bezoekers. 
Mannenzaken laat zien dat mannen en vrouwen meer 
overeenkomsten hebben dan gedacht. Op de markt kan 
de man die eindelijk ongegeneerd tonen. 

Wat: Mannenzaken, een markt voor mannen
Waar: Roest, Jacob Bontiusplaats 
Kosten: gratis entree
Wanneer: de eerste editie was op 30 november 2014, 
wellicht wordt het vaker georganiseerd
Eindoordeel: Minder stereotyperend dan verwacht, 
een bezoek door man én vrouw waard

Tekst /// Hannah Hamans

In Liefde bij wijze van spreken laat Yves Petry de fictieve 
Vlaamse auteur Alex Jespers aan het woord. In vijf 
bedrijven vertelt Jespers zijn kant van de geschiedenis 
van de relatie tussen hem en Jasper en Kristien 
Fielinckx. Broer en zus Fielinckx werden wees in hun 
tienerjaren. Het is deze gebroken gezinssituatie die de 
basis vormt voor de moeizame banden tussen de drie 
hoofdpersonen van deze roman.

Alex Jespers was een onopvallende auteur van drie 
autobiografische romans over de worstelingen met 
(homo)seksualiteit in een beklemmend milieu. Zijn 
vierde roman werd door de critici weggezet als 
kitscherig en onorigineel, maar vond een dankbaar 
publiek bij de vrouwelijke lezer. Dat Yves Petry in 
Liefde bij wijze van spreken zijn verteller net zulk 
tenenkrommend – en bij vlagen pretentieus – proza laat 
bezigen als de fictieve critici hem toedichten, getuigt van 
veel lef. Heel prettig leest het echter niet. 

In zowel Petry’s Librisprijswinnende De maagd Marino 
als in zijn Liefde bij wijze van spreken krijgt de lezer te 
maken met wringende maar zeer diepgaande relaties, 
die niet altijd volgens de gebruikelijke regels van de 
liefde opgevoerd worden. Daarnaast bevatten beide 
romans karakters die een discussie over literatuur niet 
schuwen. In Liefde bij wijze van spreken staat de uit 
innerlijke noodzaak geschreven roman ter discussie. 
In een gesprek met Jespers’ vriend Henk legt dit soort 
roman het af tegen de journalistieke roman (die in 
de realiteit, met Arnon Grunberg als belangrijkste 
vaandeldrager, de laatste jaren ook aan terrein lijkt te 
winnen). Dat júist dit boek gerekend kan worden tot het 
ondergeschikte romangenre, is een gedurfde vorm van 
ironie. 

Petry is eigenwijs en maakt gewaagde keuzes, en dat 
is te prijzen. Toch verbluft Liefde bij wijze van spreken 
de lezer geen moment. Door de moeilijk te benaderen 
en protserig schrijvende hoofdpersoon annex verteller 
sluipt de onverschilligheid bij de lezer erin. Dat is 
doodzonde, want de ingrediënten voor een boeiende 
geschiedenis zijn aanwezig.

Wat: Liefde bij wijze van spreken, Yves Petry’s nieuwe 
roman
Eindoordeel: een aardige roman van een goede auteur, 
maar niet onmisbaar

Tekst /// Rik Kleuver

Liefde bij wijze van 
spreken, de nieuwe 
roman van Yves Petry
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W ie vraagt naar het grote voorbeeld van 
filosoof Ad Verbrugge, verwacht als ant-
woord: ‘Martin Heidegger’. Diens Sein 

und Zeit is voor menigeen een gruwelijke abstrac-
tie, zo niet voor Verbrugge. Hij dook diep in de we-
reld van het Dasein en schreef er zijn proefschrift 
over. Maar voor De Ode pleegt Verbrugge filoso-
fisch overspel en kiest hij voor niemand minder 
dan Fjodor Dostojevski. ‘Hij was de eerste schrij-
ver bij wie ik niet op kon houden met lezen. Ik was 
een jaar of achttien en voor die tijd had ik niet zo 
heel veel met literatuur. Een vriend raadde me de 
boeken van Dostojevksi aan. Het was alsof ik thuis-
kwam. Hij kon me in tranen laten uitbarsten, dat 
heb ik niet vaak.’

Anamnese
Wat in het werk van Dostojevksi bracht die 
emotie bij de jonge Verbrugge teweeg? ‘De 
manier waarop hij zijn karakters weergeeft. Zijn 
filosofie en levensbeschouwing zijn niet abstract 
maar concreet omdat hij die vervlecht met zijn 
persoonlijke ervaring. Hoe word je beïnvloed 
door randervaringen, door de personen die je 
tegen-komt? Hoe ga je daarmee om? Misdaad en 
straf is gebaseerd op een krantenartikel over een 
student, ik meen in Berlijn, die iemand neerschoot. 
Dostojevski diept dat uit en vraagt zich af wat 
zo’n student, en hemzelf, beweegt. Die methode 
spreekt mij erg aan. Het dwingt tot nadenken over 
waar we zelf staan.’

Dostojevksi’s methode – het onderwerpen van 
dagelijkse gebeurtenissen aan een grondige 
analyse om zo tot een kern van het menselijk 
handelen te komen – heeft Verbrugge zich eigen 
gemaakt. ‘Dat wat je aanspreekt is vaak wat je 
diep in jezelf herkent. Plato noemt dat anamnese. 
Dostojevksi’s werk vormt een leidraad voor hoe 
ik zelf wil schrijven. Wat dat betreft is hij voor mij 
minstens net zo bepalend geweest als Heidegger.’ 
De afgelopen jaren analyseerde Verbrugge vanuit 
filosofisch oogpunt films als Nymphomaniac en 
boeken als Vijftig tinten grijs. ‘Wat gaat er schuil 
achter Vijftig tinten grijs? Waarom spreekt dat 
zoveel mensen aan? Dostojevksi is de psycholoog 
van de menselijke ziel en ik probeer als 
cultuurpsycholoog de kern van de maatschappij te 
doorgronden en de tijdsgeest te doordenken. Een 
film zoals Nymphomaniac had twintig jaar geleden 
nooit gemaakt kunnen worden. Niet alleen 
technisch niet, maar ook cultureel gezien zitten we 
ergens anders. Er kan en mag veel meer, maar we 
zijn duidelijk ook veel onzekerder over wat liefde 

De enige
Deze maand brengt filosoof, muzikant 
en presentator van Het Filosofisch 
Kwintet Ad Verbrugge (1967) een ode 
aan de Russische schrijver en dichter 
Fjodor Dostojevski.   Tekst /// Pablo Kamsteeg 

en Anne Wijn    Beeld /// Daniel Webb
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en seksualiteit betekenen. Als je dat oppakt, zit je 
dicht bij de hartslag van de tijd.’

De krochten van Sint Petersburg
Dostojevksi gaf zich over aan het Sint Petersburg 
van midden 19e eeuw, Verbrugge aan de westerse 
maatschappij van de 21e eeuw. 'Tolstoj trok zich  
terug op het platteland tussen de Russische  
boeren. Dostojevski verkende daarentegen de 
krochten van Sint Petersburg. Hij moet gedacht 
hebben: dit is de stad en in de stad gaat het ge-
beuren. Het is leuk om empirische gegevens te 
verzamelen binnen de psychologie en de sociale 
wetenschappen, maar om iets echt te begrijpen, 
heb je de ervaring nodig. Dostojevski kroop door 
de kelders van de stad en zag en ervoer wat daar 
onder het oppervlakte van de tijd gebeurde. De 
mensen die daar leefden, walgden van de moderne 
wetenschap. Dostojevski leefde met hen en be-
greep hen. Hij kon dat bovendien heel invoelbaar 
opschrijven.’ 

Dat is nog een reden waarom Verbrugge Dosto-
jevski als zo invloedrijk ziet en waarom hij zelf 
ook veel over populaire onderwerpen schrijft. ‘Het 
moet aankomen. Mensen maken heel veel mee, 
maar ze ervaren niet per se veel. Je kunt de hele 
wereld over reizen maar dat kan allemaal heel erg 
buiten jezelf blijven. Een ervaring is een vorm van 
toe-eigening van een gebeurtenis. Dostojevski’s 
zoektocht naar de juiste woorden en toon om iets 
in beweging te krijgen, om je te leren ervaren, vind 
ik ook een opdracht voor mijzelf als filosoof.’

Dus dacht Verbrugge toen hij als jongen Dostoje-
vksi las: dit vind ik mooi, dit wil ik ook doen. ‘Dat 
gevoel van herkenning heeft alléén Dostojevski  
teweeggebracht.’ Of Verbrugge nog vaker zo ver-
liefd is geworden op een schrijver? ‘Nee, zelfs niet 
op Heidegger. Wat dat betreft blijft Dostojevski 
voor mij de enige.’ 



24 Babel

RUBRIEK | STUK

GEHAKTBALLEN IN PLAATS VAN GEDACHTEN
GEESTESVOEDSEL

Het wordt vroeg donker, de knusse kerstlichtjes zijn weg en april is nog lang niet in zicht. Voor 
het gure februariweer heeft Maaike Hommes (24), masterstudent Cultural Analysis, dé oplos-
sing. Gehaktballen, aardappelpuree en sperziebonen met champignonsaus, gekarameliseerde 
uien, walnoten en parmezaanse kaas. ‘Gewoon eten,’ volgens Maaike,‘het woord karamelise-
ren maakt het chic, maar het is heel simpel.’ Vrolijk vertelt ze in de keuken van een gezellig 
meidenhuis in Oost over haar onderzoeksproject, het koor waar ze in zingt en het eten dat ze 
voor haar huisgenoten kookt. 

Terwijl ze sperziebonen en aardappelen kookt en champignons en uien fijnhakt, peinst Maaike 
over de impopulariteit van het Hollandse eten. Alle studenten in Amsterdam lijken alleen nog 
quinoa, couscous en sushi te willen en huiveren bij het idee van aardappelen, groente en 
vlees. Onterecht, volgens Maaike, die nu de champignons en ui in ‘dik veel boter’ bakt. ‘Soms 
heb je gewoon zin in zwaar eten. Helemaal in de winter.’ Er gaan bloem en melk in de pan, en 
nog maar wat boter. Ze brengt de saus op smaak met een bouillonblokje, sojasaus en ketjap 
en giet dat over de gare boontjes in een ovenschaal, die op 180 graden de oven ingaat. De 
inmiddels gekookte aardappelen stampt ze met melk, nog meer boter en wat nootmuskaat tot 

een puree. Terwijl Maaike ballen kneedt van gehakt, eieren, mosterd, ui en paneermeel vertelt 
ze waarom koken zo fijn is. ‘Je bent heel erg met één ding bezig. Als drukke student zit je 
hoofd op een dag zo vol met gedachten, dat het heerlijk is om alleen te denken aan de ui die 
je snijdt, of de boter waar je de gehaktballen later in bakt.’ Daarom gaat het soms nog wel mis. 
Het gesprek gaat gezellig door als Maaike de uien in hete koolzaadolie gaat karameliseren 
met bruine suiker. ‘Ik ben er niet helemaal bij. Ik ben gewend om alleen te koken en nu gaat 
het dus fout.’ De zwarte uien gaan de prullenbak in en de volgende lading komt prachtig uit 
de pan. Samen met gehakte walnoten en geraspte parmezaan doet Maaike ze bij de sperzie-
bonen en kunnen we aan tafel.

Het lijkt of iedereen in de studentenwereld heeft besloten dat Nederlands eten saai is, maar 
Maaike laat zien dat het stiekem verwarmend lekker is. Ultiem comfortfood voor de grijze 
maanden.

 Kijk voor het uitgebreide recept op de Facebookpagina van Babel.

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. 
Deze keer: Verwarmend Hollands.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Daniel Webb


