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De ware gekte 
‘De literatuur zit vol met fascinerende hoofdpersonen die afwijken van de norm,’ luidt de ver-
klaring voor het thema van Boekenweek 2015: ‘Te gek voor woorden – waanzin in de letteren.’ 
Normafwijkende personen zijn dus fascinerend. Maar vaak wel gek en daarmee buitenbeentjes. 

De grens tussen fascinerend en gek is dun. Als je nadenkt over wie je wil zijn (een fascinerend 
mens of een gek mens?), begeef je je onontkoombaar op die grens. Want je wil wel je eigen 
unieke zelf zijn, maar je wil niet alleen achterblijven, geen absolute buitenstaander zijn, die met 
niemand binding vindt.

Aan je zelfbeeld bouwen de beelden die anderen van je hebben dus altijd mee. Striptekenaar  
Pieter Geenen vindt het fascinerend om zijn stripfiguur, de doodgewone Anton Dingeman, be-
paald geen typische Superman-stripheld, in contact te laten komen met andere doodgewone 
mensen. Als cartoonist streeft Geenen maatschappijkritiek na, maar heeft niet de intentie men-
sen te kwetsen: hij wil ‘gezellig kritisch’ zijn. Maar door de gebeurtenissen in Parijs voelt hij zich 
als cartoonist plots gebombardeerd tot vrijheidsstrijder.

Acteur Sanne den Hartogh kruipt deze maand in de huid van Shakespeares Romeo: hij ging op 
zoek naar de aanknopingspunten tussen zijn eigen persoonlijkheid en die van het eeuwenoude 
dramapersonage, om zijn spel in die rol zo ‘echt’ mogelijk te maken.

Of bepaalt hoe je je huid bedekt wie je wil zijn? In De Beschouwing van een college Modege-
schiedenis wordt de zaak van beide kanten bekeken: in kledingkeuze kan de mens zijn voor-
keuren tot uiting brengen en mode is daarmee een vorm van zelfexpressie en identiteitsvor-
ming. Maar de modewereld is ook een instituut, dat bijvoorbeeld genderspecifiek is en mannen 
marginaliseert en daarmee juist de mogelijkheid tot zelfexpressie beperkt. Maar modeblogger 
Annemerel vertelt in Brood op de Plank dan weer hoe ze het instituut toch wist te gebruiken om 
een (winstgevende!) blog te maken ‘die zo dichtbij mezelf ligt dat ik me niet kan voorstellen dat 
ik er ooit mee zou ophouden’. 

Het blijft de vraag in hoeverre we onze eigen identiteit kunnen vormgeven. Het antwoord ligt 
gelukkig zoals altijd, en zeker in de maand dat we de tachtigste Boekenweek vieren, in de 
literatuur: dichter F. Starik laat in Lofdicht zien hoe een gedicht van Willem Kloos de passieve, 
niet-vormgevende mens, de ‘onbewust levende mens, de zich naar het graf voorslepende mens’ 
bekritiseert. En hoe het gedicht vertelt hoe we wél onszelf kunnen zijn: ‘door bereid te zijn’. Be-
reid te zijn om ons lot te ondergaan, te leven met wie we zijn. Klinkt dat gek?

Jesse Beentjes en Kim Schoof
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HOMO PROMOVENDUS

‘O p foto’s kun je soms 
goed zien hoe men-
sen zich historisch de 

stedelijke ruimte toe-eigenden’, 
zegt promovendus Enno Maes-
sen als hij na een vlotte shoot aan 
het Singel weer gaat zitten in een 
naburig café. Maessen, ook ama-
teurfotograaf, heeft zich sinds 
september een plaats toegeëi-
gend in de nok van het P.C. Hooft-
huis, waarschijnlijk als een van de 
laatste PhD’s die nog direct door 
de UvA gefinancierd worden. Zijn 
nog prille promotieonderzoek 
gaat over de historische strijd 
om ruimte en identiteit in de te-
genwoordig hippe wijk Beyoğlu 
in Istanbul. Daarbij wil hij ook 
gebruik maken van foto’s die de 
ruimtelijke omgeving laten zien. 
‘Historici vergeten vaak dat de 
‘achtergrond’ helemaal geen ach-
tergrond is, maar juist van grote 
invloed is op gebeurtenissen.’

Ontsnappen aan de clichés
Nederland was het kader waar-
binnen Maessens leven als  
student zich voornamelijk af-
speelde. Maar het begon te krie-
belen. Om Turks te leren trok hij 
tijdelijk naar Istanbul. ‘Ik begon 
met een interesse voor vroeg-
moderne Osmaanse geschiede-
nis, maar ik raakte steeds meer 
gefascineerd door hoe in het 
huidige Turkije het Osmaanse 
verleden en de Turkse identiteit 
beleefd worden. Voor Erdoğan, 
eerst burgemeester van Istanbul 
en nu president, is het benadruk-
ken van het dynastieke islamiti-
sche verleden van Turkije een hot 
topic.’ In Istanbul zag Maessen 

dat ruimte daarbij voor veel mensen een grote rol  
inneemt.

Maessen richt zich op één wijk van Istanbul: 
Beyoğlu. Waarom precies dat stadsdeel? ‘In de ja-
ren 80 en 90 trokken veel intellectuelen, kunste-
naars en journalisten Beyoğlu binnen. Het bood 
hen goedkope leef- en werkruimte, maar zij eigen-
den zich ook een versie van het verleden van de 
wijk toe; een “kosmopolitisch” en multicultureel 
beeld van Istanbul.’ Dat beeld wordt gekoesterd 
en uitgebuit: hippe winkeltjes en een authentiek 
ogende tram kleuren het straatbeeld van het bij 
toeristen zo populaire Beyoğlu. ‘Die wijk was ooit 
inderdaad het kloppende culturele en economi-
sche hart van Istanbul en Turkije, zo sterk zelfs 
dat de sultan in de 19e eeuw besloot zijn nieuwe 
paleis er vlak naast te laten bouwen. Maar de wijk 
heeft ook een andere, minder zichtbare geschiede-

nis. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Turkse 
staat ook geprobeerd om Beyoğlu top-down te 
“verturksen”. Veel niet-Turkse bewoners werden 
hun huizen uit gejaagd. Arbeidsmigranten, zigeu-
ners en de maffia vulden de leegstand die in de 
jaren 60 ontstond. Er kwamen casino’s, bordelen, 
hoge criminaliteitscijfers; de wijk verpauperde 
snel. Tegelijk werd Beyoğlu het hart van de enor-
me Turkse filmindustrie. Dat past alleen niet in het 
fraaie kosmopolitische plaatje dat tegenwoordig 
omwille van economische of nostalgische belan-
gen van Beyoğlu geschetst wordt.’

Verschillende foto’s
Vooral is Maessen dus nieuwsgierig naar de vraag 
waarom de wijk zo’n centrale rol speelt in de iden-

titeit van verschillende socio-culturele groepen en 
wat dat betekent voor de geschiedenissen die over 
de ruimte van deze wijk worden verteld. ‘Beyoğlu 
is een slagveld van identiteitspolitiek tussen de 
regering en alle andere groepen die hun stempel 
op die wijk willen drukken. Sommige sociologen 
noemen dat ook wel een difference machine: de 
wijk laat spanningen zien.’ Dat blijkt wel uit de 
manier waarop de staat ook handig inspeelt op al 
die verschillen. Een kosmopolitisch, multicultu-
reel verleden wordt sterk ingezet voor de huidige 
citymarketing van Istanbul, vertelt Maessen. Te-
gelijkertijd botst dat met andere politieke doelen 
van Erdoğan. ‘Dat zie je ook in de actualiteit. In 
2013 kwam Beyoğlu veel in het nieuws vanwege 
de rellen tegen de repressieve identiteitspolitiek 
van Erdoğan, op het Taksimplein. Dat ligt óók in 
Beyoğlu, maar heeft een hele andere dynamiek.’ 
De huidige regering wil met het Taksimplein een 
islamitisch beeld van de stad en Beyoğlu bena-
drukken en de ruimte politiek koloniseren, stelt 
Maessen. ‘Met enorme protesten tot gevolg. Die 
rellen toonden de heersende antipathie tegenover 
de regering, maar het ging ook om het claimen van 
de stedelijke ruimte, in het heden, verleden en de 
toekomst.’ 

‘De betekenis van ruimte is zo een strijdperk. Zoals 
een fotograaf kiest wat er wel en niet op de foto 
komt, woedt in Beyoğlu al decennia een strijd over 
wat wel en niet tot de identiteit van die wijk be-
hoort. Iedereen ziet de wijk door de lens die het 
beste bij hem of haar past. Al die verschillende len-
zen naast elkaar leggen, ook de minder populaire, 
dát is interessant.’ 

BEYOĞLU IS HET STRIJD-
TONEEL VAN IDENTITEIT, 
RUIMTE, VERLEDEN EN 

TOEKOMST

Wie zijn die promoverende geestesweten-
schappers eigenlijk? Waar gaat hun proef-
schrift over en waarom juist dáárover? Deze 
maand Enno Maessen (1987) die promo-
veert op de strijd om ruimte, geschiedenis 
en identiteit in de Istanbulse wijk Beyoğlu.   
Tekst /// Pablo Kamsteeg   Beeld /// Jordie Volkerink

Een Turkse wijk als 
        difference machine 

Enno Maessen doet zijn promotieonder-
zoek naar hoe verschillende socio-culturele 
groepen in de Istanbulse wijk Beyoğlu 
hun identiteit in de ruimte vormgeven, wie 
de ruimte voor welke historische traditie 
mag claimen en hoe dit de fysieke ruimte 
beïnvloedt. 
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15:00
Een blik in het lokaal op de bovenste verdieping  
van het Kunsthistorisch Instituut aan de Herengracht 
is genoeg om te constateren dat je bij een college  
modegeschiedenis zit: rode lippen, opvallende  
kettingen en hippe brillen. Er wordt duidelijk aandacht 
aan uiterlijk besteed. Docent Christina Delhaye intro-
duceert nadrukkelijk articulerend met prettige stem  
de collegereeks.

15:10
Af en toe komt er nog een student binnen. Het lokaal 
zit bomvol: er blijkt zelfs een wachtlijst voor het vak te 
zijn. Na een lang voorstelrondje begint Delhaye met 
het college, dat zich vandaag richt op de invloed van 
globalisering op de definiëring en conceptualisering 
van mode. Delhaye: ‘Door de democratisering van 
mode, zoals bij de prêt-à-porter, is het onderscheid 
tussen kledij en mode aan het vervagen.’

15:43
‘Gilles Lipovetsky ziet mode als een typisch westers 
fenomeen. De kenmerken van mode zoals vluchtig-
heid en veranderlijkheid, de nadruk op esthetiek en 
een autonome ontwerper maken mode een westers 
verschijnsel. Deze kenmerken bestonden al langer, 
maar werden volgens Lipovetsky geïnstitutionaliseerd 
in de tweede helft van de 19e eeuw.’

15:55
Delhaye: ‘Jennifer Craik bekritiseert dit eurocentrische 
standpunt, dat door socioloog Georg Simmel ook 
wel omschreven wordt als “verandering is typisch 
voor hoge beschavingen”.’ Een aantal theorieën en 
conceptualiseringsproblemen verder zie ik langzaam 
de batterij van de studenten leeglopen en de hersenen 
kraken. In enkele ogen tref ik lichte paniek: was dit 
geen ‘leuk’ en ‘geestelijk weinig intensief’ college over 
mode?

16:04
De docent gaat onvermoeid door. ‘De auteurs Riello 
en McNeill sluiten zich hierbij aan door aan te tonen 
dat het onjuist is dat fashion vooral gericht is op een 
nauwe traditie binnen West-Europa, aangezien in het 
geglobaliseerde heden er ook mode is buiten het wes-
ten. Daarbij is in de geschiedenis nauwelijks gekeken 
naar mode uit andere delen van de wereld.’

16:32
Na een korte pauze vertelt Delhaye over het ontstaan 

van de mode. Het tempo van het college ligt hoog. 
Terwijl we onder andere inzichten krijgen over het ont-
staan van mode als instituut, mode als genderspeci-
fiek systeem en het marginaliseren van mannen door 
mode, wordt het zolderlokaal langzaam een kleine 
broeikas, mede dankzij het snelle typen en schrijven 
van alle studenten die in het kleine lokaal zijn gepropt.

16:51
We gaan over op het bekijken van afbeeldingen. 
Enkele couturiers passeren de revue, zoals Charles 
Frederic Worth, maar ook enkele warenhuizen. 
Delhaye: ‘De iconen van de consumptiecultuur. In deze 
context ontwikkelden modeontwerpers zich en dit 
fenomeen inspireerde ook schrijvers en kunstenaars, 
zoals Zola en Picasso.’

17:26
Het college wordt afgesloten met een korte discussie 
over mode als westers fenomeen. De meeste 
studenten zijn erg schuchter, zodat de docent zelf nog 
wat zaken noemt. ‘Als we alles mode zouden noemen, 
wat is dan de analytische winst?' 

Herbeleef met Babel de belangrijkste momenten van een FGw-college. 
Deze maand: Modegeschiedenis. In deze collegereeks worden verschil-
lende theorieën behandeld om modegeschiedenis te bestuderen, door 
elke week op een thema te focussen, zoals de relatie tussen mode en 
kunst.   Tekst /// Aimée Plukker   Beeld /// Anne Mondeel

Frivoliteit met theo-
retische onderbouwing

Cursus: Modegeschiedenis
Onderwijsinstituut: Kunst-, religie- en 
cultuurwetenschappen
Docent: dr. C.A.J.C. Delhaye
Inhoud: Mode als westers fenomeen en de 
institutionalisering van de mode in de 2e 
helft van de 19e eeuw
Publiek: vooral studenten Algemene 
Cultuurwetenschappen, Kunstgeschiedenis 
en Media en cultuur met hippe brillen
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Toen Annemerel de Jongh begon met het 
schrijven op haar website was ze veertien 
jaar en wist ze nog niet dat haar digitale dag-

boek eigenlijk een blog heette. Acht jaar na haar 
eerste post werd bloggen in 2011 haar baan. Naast 
het bloggen op Annemerel.com schrijft De Jongh 
wekelijks voor dutchcowboys.nl over gadgets en 
de digitale wereld. Ook vult ze sinds kort iedere 
dinsdag de twee Fit & Healthpagina’s in het dag-
blad Metro. 

Op de vraag hoe ze haar banen vond, antwoordt De 
Jongh dat haar netwerk de sleutel tot het succes 
was. ‘Tijdens mijn studie werkte ik in de horeca. 
Hier leerde ik de journalist Karin Kuijpers kennen. 
Ik ben voor haar gaan werken, door bijvoorbeeld 
interviews uit te typen. Toen Kuijpers het maan-
delijkse katern Metro Mode begon, kreeg ik daarin 
mijn vaste rubriek. Zo is het balletje gaan rollen, 
en wist de hoofdredactie wie ik was toen ik sol-
liciteerde naar de huidige Fit & Healthrubriek. Een 
echte sollicitatieprocedure ging hier niet aan voor-
af. Omdat mijn blog eigenlijk één groot visitekaart- 
je is, kenden ze mijn stijl en interesses. Ze vroegen 

alleen hoe groot mijn netwerk was en wanneer ik 
kon beginnen.’

In tegenstelling tot de meeste bloggers, heeft De 
Jongh wel een journalistieke achtergrond. Tijdens 
haar bachelor Taal en communicatie volgde zij een 
journalistieke minor. Hier leerde ze de theorie voor 
het vak dat zij nu uitoefent. Toen ze niet werd toe-
gelaten tot de master Journalistiek en media, be-
sloot ze het heft in eigen handen te nemen en haar 
blog in te schrijven bij de Kamer van Koophandel: 
annemerel.com werd haar bedrijf. Dit was het om-
slagpunt: vanaf nu ging ze daadwerkelijk aan haar 
blog verdienen. De voornaamste inkomstenbron 
vormen de advertenties op haar blog. Haar eigen 
salaris betaalt ze echter uit haar verdiensten voor 
Metro. De rest van het geld gaat vaak op aan vakan-
ties: ‘Maar dat zijn eigenlijk geen echte vakanties. 
Er gaat geen dag voorbij dat ik niet werk: ik schrijf 
iedere dag. Ik zou gek zijn als ik het niet deed. Een 
weekje New York en mijn bezoekersaantallen zijn 
sky high. Mijn reizen zijn dus zakelijk en betaal ik 
van de opbrengsten van mijn blog.’

Tegenwoordig schieten blogs als paddenstoelen 
uit de grond. Achter de meeste zit een doordacht 
businessplan. De Jongh heeft geen groter plan 
en schrijft over wat haar bezighoudt. Momenteel 
is dat hardlopen en ‘lekker leven’. Voorheen ging 
haar interesse meer uit naar mode, wat zich ook 
naar haar blog vertaalde.

Het was altijd haar droom om te schrijven voor  
Vogue. Op het moment dat dit interview plaats-
vindt, heeft de Nederlandse Vogue een vacature 
voor junior editor. De Jongh past perfect in het pro-
fiel, maar besluit toch niet te solliciteren. Als ze 
voor een tijdschrift zou gaan schrijven, moet ze 
haar blog opgeven. De vrijheid die ze heeft als zelf-
standig ondernemer is voor haar meer waard dan 
Vogue op haar cv: ‘Mijn blog ligt zo dicht bij mijzelf. 
Daarom kan ik me niet voorstellen dat ik ooit zal 
stoppen. Ik zie mezelf wel als ik tachtig ben blog-
gen over hoe het beste geraniums te verzorgen of 
over “Tien sneaky manieren om te winnen met 
bridge”.’ 

 

BROOD OP DE PLANK

Annemerel de Jongh
 25 jaar
Studie 
 Bachelor Taal en Communicatie, UvA
Afstudeerjaar 
 2010
Werk 
 Lifestyle-blogger op Annemerel.com met 
 40.000 unieke bezoekers per maand
 Journalist voor Metro en DutchCowboys
Salaris
 €2500-5000

Bloggen als fulltime job
Hoewel menig geesteswetenschapper 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 kostwinner. 
Deze keer: Annemerel de Jongh (1989) lifestyle-blogger en journalist.   Tekst /// Marieke Verweij   Beeld ///  Eline van der Brugge

ESSAY

V an 7 tot en met 15 maart vindt voor de tachtigste keer de Boekenweek 
plaats. Naast deze week, ter promotie van het Nederlandstalige boek, 
passeren in maart tevens de Week van de Klassieken (19 t/m 27 maart), 

de Week van de Psychiatrie (23 t/m 29 maart) , de Week van de Lentekriebels 
(16 t/m 20 maart) en de Week van het Geld (9 t/m13 maart) de revue. Meer 
weken dan de maand in feite heeft. En dan laat ik de Dag van de Religieuze 
Film, de Dag van de Uitzendondernemer, de Dag van het Consumentenrecht 
en de Ligfietsdag en nog veel meer ‘Dagen Van’ in maart gemakshalve buiten 
beschouwing. 

Met deze selectie uit de bonte lijst ‘Dagen, Weken en Maanden Van’ in het ach-
terhoofd is het niet verwonderlijk dat het een eitje is om iedere dag, week, of 
maand een stempel te geven en in te zetten voor bewustwording, bezinning, 
commerciële activiteiten of, meestal, een combinatie daarvan. Is het puur 
utiliteitsdenken dat deze kleuring van de week- maand- en jaaroverzichten 
veroorzaakt? ‘De Dag en Week Van’ als beproefd concept voor (economisch) 
succes? Of voegt een stempel op een dag, week of maand daadwerkelijk iets 
toe, zodat een dag een bepaalde vanzelfsprekendheid krijgt? Ik denk dat het 
laatste een voorwaarde is voor het eerste: pas als een ‘Dag Van of een Week 
Van’ ingesleten raakt in de jaarplanningen en zodoende net zo normaal wordt 
als Koninginnedag of Sinterklaas, kan de dag een succes genoemd worden. 
Tot die tijd is het vooral een probeersel, een marketingtruc, een hoop op aan-
haken.

Wanneer vindt het moment plaats dat een uitgeroepen ‘Dag of Week Van’ 
door een groot deel van de bevolking wordt geaccepteerd, en de week van 
19 tot en met 28 maart in plaats van een uitgeroepen Week van de Klassie-
ken, echt de Week van de Klassieken wordt? Het antwoord op deze vraag is 
de conditie die Eric Hobsbawn en Terrence Ranger stelden toen ze in 1983 
hun inmiddels klassieke invented tradition-concept lanceerden: herhaling. 
Hun historiografische studie beschreef het weidse spectrum aan uitgevonden 
tradities uit voornamelijk de negentiende eeuw, die sterk verbonden waren 
met de actieve nation-building en identiteitsvorming die de Europese naties 

in deze tijd praktiseerden. Moedertje Rusland, de Bataafse Mythe, pizza Mar-
gherita: er zijn legio voorbeelden van schijnbaar zeer traditionele woorden, 
objecten en gebruiken die met een duidelijke agenda zijn bedacht. 

Wanneer dit nationalistische element van de invented tradition wordt losge-
laten, blijkt het concept ook vrijwel naadloos te passen op de commerciële 
wereld. Niet alleen om producten die een zweem van nostalgie moeten op-
wekken (Oma’s appeltaartyoghurt, Old Dutch-fietsen etc.) hangt een luchtje 
van invention, ook bij de voorgenoemde hausse aan ‘Dagen en Weken Van’ is 
het makkelijk karakteristieken te ontdekken die Hobsbawnsiaans aandoen. 
De ‘Dagen en Weken’ hebben altijd een bepaalde, vooropgezette structuur, er 
zijn vaste onderdelen van het programma en er is dus de herhaling als con-
ditie voor succes. Hoe langer de eerste aflevering van de ‘traditie’ geleden is, 
hoe dieper de traditie ingesleten raakt en gemeengoed is geworden. Zo ging 
het in Nederland met Prinsessedag, die bestond vanaf 1885. In 1890 veran-
derde de dag in Koninginnedag en twee jaar terug  in Koningsdag. Het is even 
wennen, maar hoe vaker het gebeurt, hoe gewoner het wordt.

Dat deze conditie ook van toepassing is op evenementen waarbij niet het 
versterken van het nationaal gevoel of het vormen van een eenheid centraal 
staat, maar het er simpelweg gaat om zoveel mogelijk dingen te verkopen, 
bewijst de jubilerende Boekenweek. 

Oorspronkelijk opgericht als de Boekendag in 1930 door de Commissie voor 
de Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB, later ging deze afkorting 
staan voor Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek, waar 
voorgenoemde stichting in op is gegaan), vindt de Boekenweek als zodanig 
sinds 1935 op deze manier plaats, inclusief Boekenbal en Boekenweekge-
schenk. Het doel van de Boekenweek is door de CPNB helder geformuleerd: 
‘De Boekenweek heeft tot doel de positie van het algemene boek in de samen-
leving steviger te verankeren, eerst en vooral door het publiek te laten ont-
dekken welk een rijk boekenaanbod er het hele jaar rond in de boekwinkel te 
vinden is.’ Nu vallen er heus vraagtekens te plaatsen bij de mate waarin het >> 

Geloven in 
  de Boekenweek

De tachtigste Boekenweek, met als thema ‘Waanzin’ (7-15 maart) is een 
goed voorbeeld van een geslaagde niet-nationalistische invented tradition. 
Waarom is de Boekenweek wel een algemeen bekend fenomeen, en de Dag 
van de Slager (16 mei) niet?   Tekst /// Jesse Beentjes   Beeld /// Lili Burki

DE ACCEPTATIE VAN DE TRADITIE 
LEIDDE TOT COMMERCIEEL 

SUCCES, WAARDOOR DE BOEKENWEEK 
IN STAND IS GEHOUDEN

IS HET SLECHTS EEN KWESTIE VAN 
TIJD TOT 10 OKTOBER VANZELF-

SPREKEND DE DAG VAN DE OPENBARE 
RUIMTE WORDT?
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geslaagd is om ‘het algemene boek’ stevi-
ger in de samenleving te verankeren door 
de Boekenweek, feit is dat de Week een 
algemeen geaccepteerd en breed gedra-
gen instituut is. Er is een live verslag van 
het Boekenbal bij de NOS, de NS laat reizi-
gers met het Boekenweekgeschenk op de 
zondag in de Boekenweek gratis reizen en 
leesclubs draaien overuren. De omzet van 
boekwinkels doet dat trouwens ook. De ac-
ceptatie van de traditie leidde tot commer-
cieel succes, waardoor de Week in stand is 
gehouden.
Hetzelfde geldt voor allerlei andere voor-
beelden, zoals Moederdag en Dierendag, 
die groot commercieel succes opleverden 
en daardoor zijn gebleven. Het is dan ook 
niet vreemd dat allerlei initiatieven die 
zichzelf graag in een positief daglicht wil-
den stellen, hebben gekozen om een Dag, 
Week of Maand ter ere van zichzelf uit te 
roepen. Ik ben benieuwd of het slechts een 
kwestie van tijd is en we naast Boekenweek 
en Moederdag als vanzelfsprekend gaan 
praten over 10 oktober als de Dag van de 
Openbare Ruimte of de week van 21 tot en 
met 28 november als de Week van de Me-
diawijsheid, of dat er sprake is van overkill. 

Interessanter misschien nog wel is de 
vraag of het wenselijk is of we onze agenda 
en beleving van dagen en weken moeten 
laten bepalen door economische of maat-
schappelijke initiatieven. Hoe leuk (Dag 
van de Slager, 16 april) of nobel (Borst-
kankermaand in oktober) ze ook zijn. Ik 
geloof dat dat niet zo wenselijk is, maar 
dat we zelf de vrijheid hebben om dat te 
laten gebeuren. Misschien moeten we in 
de uitgevonden traditie die deze ‘Dagen 
of Weken Van’ gaan geloven om ze tot een 
maatschappelijk geïntegreerd succes te 
maken: pas als je gelooft dat 16 maart de 
Dag van de Slager is, is het een geslaagde 
‘Dag Van’. Daarin kunnen we best selectief 
zijn. Het gaat erom welke waarde we geven 
aan het ‘ding’ waarvan de ‘Week of Dag Van’ 
in het teken staat, en of we het de moeite 
waard vinden om dat te ondersteunen. 
Zoals het wat archaïsche doel van de Boe-
kenweek al stelde: het ging erom om het 
boek steviger in de Nederlandse samen-
leving te verankeren, en mensen te doen 
inzien wat een rijk aanbod aan boeken er het hele jaar in de winkel te krij-
gen is. Hoewel de drijfveer commercieel lijkt te zijn geweest, zat er ook een 
zekere morele motivatie in: mensen laten zien dat lezen leuk en de moeite 
waard is. Een initiatief dat ik zeer ondersteun, al was het maar om de  
noodlijdende boekhandels een duwtje richting voortbestaan te geven. Daar-
naast ben ik ervan overtuigd dat het goed is voor de samenleving om een 
week eens flink te lezen en zo meegevoerd te worden naar werelden waar 
men nooit aan had durven denken

Daarom geloof ik dat die ene week in maart Boekenweek is. Ik twijfel over de 
Week van de Klassieken, vind de Week van de Lentekriebels ongeloofwaardig 
en de Week van het Geld kan me gestolen worden. En ja, dat is bijzonder on-
redelijk.  

Jesse Beentjes is vierdejaarsstudent geschiedenis, tevens hoofdredacteur van 
Babel Magazine. 
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E en stapeltje boeken van Armando ligt al klaar op tafel wanneer ik binnen kom 
bij Laura Starink. Soms slaat ze er één open om een stukje voor te lezen. ‘Je 
weet meteen: dit is Armando. Het is absurd en het is altijd raak. Ik schrijf zelf 

heel anders, want dit kun je niet nadoen. Daarvoor moet je een veel speelsere geest 
hebben. Maar hij is absoluut een inspiratiebron voor mijn eigen werk geweest.’

Absurditeit
Door het tv-programma Herenleed, geschreven en gespeeld door Armando en Cher-
ry Duyns, kwam Starink voor het eerst in aanraking met Armando. ‘Mijn broers en 
ik waren er echt verslaafd aan. Het was een volstrekt absurd programma, waarin 
twee mannen tegen een achtergrond van zandverstuivingen onbegrijpelijke maar 
hilarische dialogen met elkaar voerden. Die gesprekken gingen eigenlijk nergens 
over, maar soms gingen ze juist heel diep. Ze zetten heel normale situaties op zijn 
kop, waardoor je opeens bewust werd van bijvoorbeeld een vreemde formulering 
of een raar gebruik.’

Starink studeerde Russisch en werkte daarna bij de kunstredactie van NRC Handels-
blad. ‘Een van de dingen die ik daar mocht doen was de stukjes van Armando door-
geven. Vanuit Berlijn schreef hij een column over gesprekken die hij had met Duit-
sers over de oorlog. Het knappe is dat hij dit zonder oordeel schreef: zijn teksten 
waren volledig amoreel. Dat was in de tijd dat hij dat schreef (de jaren 70, red.) nog 
redelijk uniek. Hij citeerde de gesprekken, zonder te spreken over goed of kwaad. 
Door gewone mensen te laten vertellen, liet hij de absurditeit van oorlog zien. De 
stukjes spreken me zo aan omdat het voor een deel ook mijn eigen geschiedenis is: 
mijn moeder is Duits.’

Schuldig landschap
Armando groeit op tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van kamp 
Amersfoort. Oorlog is een leidende thematiek in zijn werk. Dat is ook te zien in 
zijn beeldende kunst. ‘Armando heeft de term “schuldig landschap” verzonnen: de 
bomen die om het kamp stonden zijn getuige geweest van de gruwelijkheden. Dat 
schuldige landschap heeft hij keer op keer geschilderd. In zijn werk komen veel bo-
men, vlaggen en prikkeldraad voor: dingen die hij associeert met de oorlog.’ Arman-
do’s fascinatie voor de oorlog wordt gedeeld door Starink. Ze schreef Duitse wortels 
over de oorlogsgeschiedenis van haar moeders familie, en haar nieuwste boek De 
schaduw van de grote broer laat zien hoe de Tweede Wereldoorlog opnieuw opspeelt 
in Oost-Europa, dat nog maar nauwelijks aan de verwerking ervan is begonnen. ‘Na 
de verschijning van Duitse wortels belde Armando mij op. Ik had hem al jaren niet 
gesproken. Ging opeens de telefoon: “Met Armando”. Dat vond ik heel leuk. Omdat 
hij zei: “Ik herken die verhalen.” Wij delen echt een inhoudelijk raakvlak.’

‘Armando is ook een onwaarschijnlijk goed stylist. Hij heeft een soort antenne voor 
rake formuleringen. Die antenne heb ik ook geprobeerd te ontwikkelen: een bepaald 
gevoel voor stijl. Als persoon is hij ook geweldig, ik ken niemand die zo vreemd is. 
Hij was bijvoorbeeld te gast bij Zomergasten, waarin een gesprek wordt gehouden 
aan de hand van televisiefragmenten. Maar Armando is iemand van weinig woor-
den. Hij zegt niet veel. Dus na elk filmfragment zei hij: “Tja, zullen we maar naar het 
volgende fragment gaan?” Ja, dan krijg je geen drie uur vol. Dat moet een hel zijn 
geweest voor de presentator.’ 

Absurditeit van de oorlog
Slavist, journalist en schrijver Laura Starink (1954) bewon-
dert het absurdisme van multitalent Armando (1929): schil-
der, beeldhouwer, dichter, schrijver, violist, journalist en film-, 
televisie- en theatermaker.   Tekst /// Kim Visbeen    Beeld /// Daniel Webb
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nog beter over nadenken voor ik er wat over zeg. Ik 
wil ook niet ineens over komen als de getormen-
teerde kunstenaar. Bovendien ben ik geen kunste-
naar.’

Waarom niet?
‘Acteren is meer een ambacht. Louis C. K. zou ik wel 
een kunstenaar noemen. Hij schrijft en regisseert 
zijn serie ook zelf. Die serie is zo gelaagd. Hij weet 
er een parallelle wereld bij te trekken, een niet-
reële wereld, die hij toch helemaal ingebed krijgt 
in het reële. Zo werkt kunst. Als het een goed werk 
is, dan ervaren degenen die er naar kijken méér 
dan alleen dat wat ze in eerste instantie zien. Kunst 
maakt de wereld groter dan die is, door associaties 

op te roepen, door de toeschouwer aan te spreken 
op zijn eigen associaties. En dat lijkt vaak gepaard 
te gaan met een vorm van kwelling. Je krijgt het 
niet gratis.’

Komt kunst altijd voort uit kwelling?
‘Stel dat een kunstenaar tot over zijn oren  
verliefd is en alles in zijn leven is perfect, wat ga 
je dan schilderen, wat voor film ga je dan maken? 
Dan ben je toch snel uitgepraat, denk ik. Dan  
heb je het helemaal niet nodig om nog iets te  
maken. Je hebt dan geen uitingsvorm nodig. Want 
het is gewoon klaar. Er zit geen beweging in, geen 
belofte. Het consolideren, het vasthouden ervan, 
dat is dan het enige. Misschien heb je altijd iets  

nodig waar je naar wilt reiken.’

Dan, plots: ‘Nou ja, ik weet het ook niet precies. Ik 
wil gewoon de schijn weghalen dat ik mezelf als 
kunstenaar beschouw, want dat doe ik niet. Ik ben 
opeens bang dat ik zo wijsneuzerig uit de hoek ga 
komen. Misschien zijn er ook wel heel gelukkige 
goede kunstenaars die met twee vingers in hun 
neus de prachtigste dingen maken, dat weet ik ook 
helemaal niet.’ 

Het Zuidelijk Toneel staat van 7 maart tot en met 
13 mei op de planken met Romeo en Julia, op 5 en 
6 mei speelt het stuk in de Stadsschouwburg in Am-
sterdam

‘H ave a nice milk’ drukt het halve literpak 
naast de cafetière op de keukentafel ons 
op het hart. Een regenachtige zondag-

middag. Den Hartogh vertelt dat hij zich zojuist 
door het hondenweer heeft gewaagd voor die 
melk. Dat hij zich op het laatste moment bedacht 
dat je dat toch in huis hoort te hebben als er in-
terviewers over de vloer komen. Wij vertellen hem 
dat de meeste interviews in cafés plaatsvinden, dat 
we eigenlijk alleen thuis worden uitgenodigd door 
gepensioneerden. Maar nu spreken we de acteur 
in zijn eigen huis, in zijn echte leven.

Is echtheid nastreven belangrijk als acteur?
‘Niet zien dat er geacteerd wordt - dat vind ik altijd 
een goed criterium voor kwaliteit. Dat je vergeet 
dat je naar acterende acteurs zit te kijken. Uit erva-
ring weet ik dat het verschrikkelijk moeilijk is om 
“echt” te spelen. Stel de regisseur zegt op de set: 
voor dit stukje heb ik geen geschreven dialoog, ga 
het maar “gewoon even leuk hebben”, dan is het 
heel knap als je dat goed kunt doen.’

Hoe maak je van personages echte mensen?
‘Ik ga op zoek naar raakvlakken met het personage. 
Althans, het is niet dat ik dat bewust doe, maar ik 
geloof wel dat ik probeer een personage te verge-
lijken met mezelf. Dat is mijn eerste toegang tot 
een personage. En de ene keer heb je meer overlap 
dan de andere keer. Bij Romeo moest ik iets langer 
zoeken.’

Wie Sanne den Hartogh vooral kent van zijn rol als 
de weerbarstige Timo, Adams vriend in de serie 
A'dam – E.V.A., moet misschien even wennen aan 
het idee van Den Hartogh als Shakespeares Romeo. 
Waar A'dam – E.V.A. gaat over de kleine dingen, het 
bijzondere van het alledaagse, is Romeo en Julia 
een pompeus drama met clou en plot.

Hoe is het als acteur om te werken met een 
stuk van Shakespeare?
‘Romeo en Julia is een heel anekdotisch verhaal. 
Het ongeluk van die twee is het noodlot. De per-
sonages hoeven niet per se psychologische veran-

deringen door te maken om het verhaal te laten 
lopen. Hun twee families die al generaties met 
elkaar in de clinch liggen, dat is een probleem dat 
buiten hen ligt. Wat ik als acteur interessant vind, 
is het inwendige conflict dat een personage door 
moet maken. Wanneer er een dilemma plaatsvindt 
doordat twee krachten in een personage of tussen 
twee personages elkaar tegenwerken. Daar wordt 
het spannend, omdat je dan als acteur echt aan de 
slag moet.’

Hebben jullie meer psychologische problema-
tiek aan het stuk toegevoegd?
‘Ja. Lucas (de Man, regisseur, red.) wil een eigen 
invulling aan het stuk geven, door er hedendaagse 
thema's aan te verbinden. Hij had geloof ik geen zin 
om er zo’n "strenge moslimfamilie versus Neder-
landse familie"-stuk van te maken, dat is denk ik al 
heel vaak gebeurd. Hij koppelt het verhaal nu aan 
een theorie die hij heeft over hoe onze generatie 
omgaat met de liefde. Hij heeft er ook een bureau 
onderzoek naar laten doen. Daar kwam uit dat 
onze generatie heel berekenend is in de liefde, en 
er echt een inschatting van maakt of een partij aan 
alle eisen voldoet en zo. En als dat niet zo is, schij-
nen we niet veel tijd meer in elkaar te investeren. 
Die thematiek probeert Lucas op het verhaal van 
Romeo en Julia te projecteren. Dus ik kan wat dat 
betreft wel proberen Romeo's personage wat dich-
ter bij mezelf te brengen.’

Hoe doen jullie dat dan?
‘Het lijkt me leuk om van Romeo juist een doorge-
slagen romanticus te maken. Die het leven ten volle 
wil leven. En daarbij ook geregeld uit de bocht 
vliegt. Een beetje grenzeloos. Julia is meer dan in 
het origineel de berekenende factor geworden. En 
dan heb je Paris, die normaal een beetje een pan-
nenkoek is, maar die nu opeens een betere kan-
didaat wordt omdat hij een goede baan heeft en 
stabiel is.’

Het beroep van een acteur is om dingen te 
spelen, als acteur ben je altijd bezig een rol 
te maken. Hoe verhoudt die gemaaktheid zich 
dan tot het ideaal van echt spel?
Den Hartogh denkt even na. ‘Ik vind niet altijd dat 
het hoogst haalbare naturalistisch of realistisch 
spel is. Ik kan het bijvoorbeeld ook geweldig vinden 
als een stuk of serie iets kunstmatigs of artificieels 
heeft. Dan kun je ook vergeten dat het gespeeld is 
- een heel geloofwaardig gespeeld verhaal kan ook 
gewoon strontsaai zijn. Dus het is een kwestie van 
dat het in balans met elkaar is, denk ik.’

Kun je een voorbeeld geven van kunstmatig 
maar goed spel? 
‘Ik ben een groot fan van de serie die stand-up-
comedian Louis C.K. maakt, Louis. De serie gaat 
in feite over zijn leven als stand-upcomedian. Hij 
regisseert en speelt ook zelf de hoofdrol. De figu-
ren die hij tegenkomt zijn allemaal heel realistisch, 
ze komen uit zijn eigen leven. Het mooie is dat hij 
zichzelf in zijn serie niet spaart: hoewel de serie 
zijn eigen naam draagt, voelt het nooit ijdel. Hij is 
een beetje een loser, maar wel een slimme loser. 
Je volgt hem in zijn onhandigheid en hij speelt dat 
fantastisch goed.’

Klinkt eigenlijk weinig kunstmatig, zelfs bijna 
autobiografisch.
‘Maar naast die naturelle setting volg je af en toe 
ineens een hele bizarre fantasie van hem. Of er 
gebeuren bizarre dingen.’ Lachend: ‘Hij wordt bij-
voorbeeld 's ochtends wakker gemaakt door vuil-
nismannen die met veel herrie het vuilnis ophalen 
en ineens zijn ruit ingooien, al het vuilnis naar bin-
nen flikkeren en op zijn bed gaan staan dansen.’

En te midden van die rariteiten is hij de slimme 
loser?
‘Slim, omdat hij alles onderzoekt. Hij verwondert 
zich over alles. En hij probeert niets mooier te ma-
ken dan het is. Vroeg of laat maakt iedereen er een 
keer een zootje van, het is eigen aan de mens om 
een beetje een prutser te zijn. Hij zet zichzelf eigen-
lijk als de ultieme prutser neer en dat vind ik iets 
moois. De eerlijkheid, de echtheid daarin.’

Toch weer het streven naar echtheid. Is het 
moeilijk die te behouden in je spel?
‘Om het altijd voor elkaar te krijgen, dat is hard 
werken. Om niet op de automatische piloot te gaan 
werken wanneer je iets voor de 40ste keer speelt, 
dat kost veel moeite. Ik vind dat ook niet per se 
leuk, maar het is wel een noodzakelijk streven. Of 
zoiets. Willen jullie nog koffie?’

Terwijl hij koffie inschenkt en wij de melk opma-
ken, voegt Den Hartogh toe: ‘Ik moet hier eigenlijk 

IN GESPREK

Sanne den Hartogh (1981) zagen we onder andere in A’DAM – E.V.A. en De vloer op. Deze maand staat hij op het toneel 
als gemoderniseerde romanticus Romeo (van Julia).   Tekst /// Kim Schoof en Anne Wijn   Beeld /// Daniel Webb

HET LIJKT ME LEUK OM 
VAN ROMEO JUIST EEN 

DOORGESLAGEN 
ROMANTICUS TE MAKEN
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Artificiële echtheid

IK VIND NIET ALTIJD DAT 
HET HOOGST HAALBARE 

NATURALISTISCH OF 
REALISTISCH SPEL IS
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Ik sta in de Bubbels, het is zaterdagavond, drie uur ’s nachts. Het is warm 
en stampvol. Ik heb een plekje op de trap veroverd. Stoom stijgt op van de 
dansende massa en condenseert op het plafond. Chinese zakenmannen 
met de jetlag nog in hun ogen rijden onhandig op tegen meisjes met korte 
rokjes. De vrouwen dragen panterprint, de mannen dure overhemden 
met zweetplekken. Mijn vriendinnen zingen hard mee met de muziek. Het 
is te druk om te dansen, ik wiebel op mijn plek. Ik ben dronken, maar niet 
dronken genoeg om het echt leuk te vinden.

Het verjaardagsfeestje waar ik me eerder op de avond bevond, was twaalf 
uur afgelopen. Het was nog te vroeg om naar huis te gaan, ik was te wak-
ker, te onrustig. Soms is de Bubbels dan een goede oplossing. Meezingen 
met Hazes, dansen met provinciale mannen. Vanavond zijn er vooral 
vrouwen aanwezig. De enkele mannen hebben zich verschanst bij de bar. 
Mijn vriendinnen zijn op boevenpad, er moet vanavond getongd worden.  
Er komt een groep mannen binnen, alle vrouwenogen draaien zich naar 
de deur. Mijn vriendinnen stoten elkaar aan, wijzen op een aantrekkelijk 
exemplaar. Dibs worden geclaimd en weerlegd. Iedereen lijkt de mooie 
man opeens te willen, zelfs diegenen met een vriendje. 

Er vinden omtrekkende bewegingen plaats, vrouwen proberen zich zo 
dicht mogelijk bij het verse mannenvlees te positioneren. Even heb ik 
oogcontact met de mooie jongen. Dan ruk ik mijn blik los; te veel werk. 
Het ene na het andere meisje doet een toenaderingspoging. Als hongerige 
hyena’s sluiten ze hem in. Ik ga naar de wc, de toiletmevrouw geeft me een 
stukje wc-papier en een pepermuntje. De vrouwen in de rij kijken elkaar 
vijandig aan. Blikken branden in de rug van het meisje dat de rij overslaat 
om haar handen te wassen. Ik heb opeens genoeg gehad. 

Ik haal mijn jas en baan me een weg door de zwetende lichamen. De uit-
smijter houdt de deur voor me open. Hij geeft me de vriendelijkste glim-
lach van de avond. Hazes galmt na in mijn oren. Iemand staat tegen mijn 
fiets geleund. Het is de mooie jongen. Het puntje van zijn sigaret gloeit in 
het donker. ‘Ga je naar huis?’ Ik knik, ‘Het is weer mooi geweest.’ Hij stapt 
opzij, neemt een laatste trekje van zijn sigaret. Hij lijkt een ontsnapping te 
overwegen. Ik heb medelijden met hem, maar niet genoeg om er iets aan 
te doen. ‘Succes daarbinnen.’ Dan fiets ik weg, de nacht in.

Bubbels

Tekst /// Hanna Bijl   Beeld /// Eline van der Brugge

COLUMN HANNA
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ACHTERGROND

Om mij heen merk ik dat steeds meer mensen het belang van duurzaam-
heid beginnen in te zien. Afvalcontainers voor plastic vergezellen op 
straat de containers voor papier, glas en restafval, en in het studenten-

huis waar ik woon wordt ijverig al het afval gescheiden. Mensen willen weten 
waar hun voedsel vandaan komt en wat voor invloed hun consumptie heeft 
op het milieu. Toch is het vaak lastig dit precies te achterhalen. Alle studen-
ten kopen wel eens iets in de kantine van hun faculteitsgebouw, maar waar-
schijnlijk weten weinigen waar het ei op hun broodje vandaan komt. Wat is 
de staat van duurzaamheid in de catering van de UvA en de HvA?

Innovatie
Wat houdt het begrip duurzaamheid precies in? Duurzaamheid heeft met be-
trekking tot voedsel te maken met dierenwelzijn, water- en energieverbruik, 
biodiversiteit en broeikasgasuitstoot. De UvA en de HvA hebben aangegeven 
zich in te willen zetten voor meer duurzaamheid. Projectbureau Foodcabinet, 
gespecialiseerd in voedselvraagstukken, en de studentenvereniging Students 
for Sustainability Amsterdam (SFSA) die zich inzet voor een duurzamer Am-
sterdam, stelden in opdracht van de UvA en HvA een visie op over hoe zij dit 
het best kunnen doen. Daarin formuleerden zij drie speerpunten. Ten eerste 
biedt de catering gezond voedsel aan. Hierbij wordt de consumptie van vlees 
en zuivel omlaag gebracht, en worden er meer plantaardige opties, vis en ei 
aangeboden. Ten tweede verwerkt de catering het afval op een duurzame ma-
nier, door het te scheiden en afvalstromen te verminderen. Ten derde verspilt 
de catering geen voedsel.

Hoe zit het met de uitvoering? Aaron Meyer, manager Facility Services, geeft 
aan dat de UvA, HvA en Eurest er op verschillende manieren mee bezig zijn. 
Een belangrijk thema is het tegengaan van voedselverspilling. Dit wordt ge-
daan door onder andere de voorraden goed bij te houden en scherp in te 
kopen. Ook heeft Eurest een waste-programma, waarbij het afval per locatie 
niet hoger mag zijn dan twee procent van de totale inkoop. Door middel van 
restverwerking, waarbij bijvoorbeeld de pistoletjes die over zijn de volgende 
dag tot broodkruimels voor in de soep worden gemaakt, wordt dit doel be-
haald. 

Eurest werkt en experimenteert ook met verschillende initiatieven. René 
Niemarkt, vestigingsmanager van Eurest: ‘We zijn samen met de UvA en 
HvA steeds op zoek naar innovatieve dingen die aanslaan. Zo willen we sa-
menwerken met de Vegetarische Slager, een concept waar ik echt in geloof. 
De smaak en geur komen heel dicht in de buurt van echt vlees.’ Inmiddels is 
ook een contract afgesloten met de Kleinste Soepfabriek, die duurzame en 

biologische soepen maakt. 
Op de Dag van de Duur-
zaamheid werd er getest 
met de Kromkommersoep: 
een initiatief waarbij soep 
wordt gemaakt van afge-
keurde groenten. 

Portemonnee
De keerzijde is dat deze 
initiatieven vaak stukken 
duurder zijn dan het re-
guliere aanbod, al zou je 
denken dat de ‘mislukte’ 
groenten juist goedko-
per zouden moeten zijn. 
Volgens Niemarkt komt 
dit doordat er nog geen 
afvalstroom is voor de 
afgekeurde groenten: ze 
worden vaak gewoon in 
een container gegooid. 
Er zal een proces op gang 
moeten komen waarin de 
afgekeurde groenten wor-
den verzameld voor verder 
gebruik. ‘Naarmate meer 
mensen het zullen eten, 
komt die productie op gang en zal het goedkoper 
worden. Voor de Vegetarische Slager geldt ook dat 
hoe groter de afzet zal worden, hoe goedkoper het 
zal zijn. Als we willen, zouden we bij wijze van 
spreken morgen voor negentig procent biologisch 
kunnen zijn. Maar dan moet je je wel realiseren 
dat de prijzen omhoog gaan. Het is lastig een goed 
evenwicht hierin te vinden. Mensen maken toch 
vaak een keuze aan de hand van hun portemon-
nee.’ 

Er zijn ook initiatieven die het toch heel goed 
doen, ook al zijn ze duurder. Niemarkt: ‘Tony Cho-
colonely heeft echt zijn naam weten te vestigen. 
Het is duurder dan wat ervoor in de schappen lag, 
maar ze hebben een goede boodschap en hebben 
zo het publiek weten te pakken. Het kan dus wel!’ 
Het fruit van Willem & Drees, waarbij het fruit uit 
de streek komt, is ook zo’n voorbeeld. De verkoop 
steeg door enthousiasme voor het streekfruit. 

Niemarkt: ‘Waar je ook weer rekening mee moet 
houden, is dat je met veel kleine leveranciers veel 
auto’s op de weg hebt. Dat is ook niet duurzaam. 
We proberen te zorgen dat leveranciers in één 
vrachtwagen rijden.’ Dat bepaalde duurzaam-
heidsaspecten niet altijd met elkaar verenigbaar 
zijn, bleek ook uit de visie van Foodcabinet en de 
SFSA. Meyer: ‘Er moeten dus altijd belangen tegen 

elkaar worden afgewogen. Voor de UvA en de HvA 
weegt bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-
uitstoot heel zwaar.’

Meatless Friday
Minder vlees consumeren draagt ook bij aan het 
verminderen van CO2. Dit wordt onder andere ge-
daan door ‘Meatless Friday’, waarbij om de week 
op de vrijdag geen vlees wordt aangeboden. Nie-
markt: ‘Met de Meatless Friday hebben wij echt 
een statement gemaakt. Er waren veel positieve 
reacties, maar ook veel negatieve. Sommigen vin-
den dat het niet de taak van Eurest is: Eurest moet 
eten aanbieden, en men niet in een keuze dwingen.  
Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. De uitein-
delijke keuze zou bij de student moeten liggen.’ 
Meyer: ‘Je kan keuzes voor alternatieven natuur-
lijk wel proberen te stimuleren.’

Niemarkt: ‘Eigenlijk doen we al ontzettend veel, 
al ligt de focus vaak op wat we allemaal nog meer 
zouden moeten doen. We hebben alleen maar fair 
trade chocolade en biologische koffie en suiker. 
Alle melk is biologisch, dat kan ook doordat er 
nagenoeg geen prijsverschil meer is. We verkopen 
geen plofkip en de vis heeft een MSC-keurmerk 
(duurzaam gevangen vis). Aan de andere kant vind 
ik het ook wel leuk dat we daar niet tevreden mee 
zijn, dat we meer willen.’

Een slag te slaan
Bij de afvalverwerking valt nog wel een slag te 
slaan. Meyer: ‘Wij scheiden het afval wel, maar zijn 
er nog niet in geslaagd om het goed gescheiden te 
houden; bij het ophalen komt het weer op een gro-
te stapel terecht. Dat komt door het contract en de 
manier waarop er afspraken zijn gemaakt over de 
afvoer van afval. Keuken- en groenteafval, olie, glas 
en papier worden wel allemaal gescheiden opge-
haald. Maar er is nog een grote restcategorie waar-
bij dat niet gebeurt.’ Niemarkt: ‘Op veel locaties is 
het nog niet mogelijk het afval op je dienblad zelf 
te scheiden.’

Wellicht interesseren meer mensen zich voor 
duurzaamheid, maar Meyer vindt dat maar weinig 
studenten zich er echt hard voor maken. Meyer: 
‘Als ik kijk naar de opkomst van studenten bij bij-
eenkomsten over duurzaamheid, twijfel ik wel 
eens aan hoe belangrijk het wordt gevonden.’  
Niemarkt: ‘Ik zou het leuk vinden als er meer stu-
denteninitiatieven zouden komen. Ik denk dat wij 
als Eurest, UvA en HvA veel kunnen doen en daar 
ook verantwoordelijkheid voor dragen, maar het 
begint ook bij iedereen zelf. Als we allemaal de-
zelfde visie delen, denk ik dat we heel veel samen 
kunnen doen.’ 

ZO WILLEN WE SAMENWERKEN 
MET DE VEGETARISCHE SLAGER, EEN 
CONCEPT WAAR IK ECHT IN GELOOF

Duurzaamheid is een sleutelbegrip in veel universitaire 
onderzoeken. Hoe staat het eigenlijk met de duurzaamheid 
op onze eigen universiteit? Een gesprek met Aaron Meyer 
(manager Facility Services), Marcel Hartendorp (contract-
manager catering) en René Niemarkt (vestigingsmanager 
Eurest).   Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Masha Emelyanova

Duurzaamheid in de catering
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Elke dag reflecteert striptekenaar Pieter Geenen (1955) in Trouw met zijn strip-
personage Anton Dingeman op het nieuws en de bekommeringen van de man in de 
straat. Ook tekent hij wekelijks een paginagrote strip voor Vrij Nederland. Reden 
genoeg voor een gesprek.   Tekst /// Boris Duregger en Rik Kleuver   Beeld /// Eline van der Brugge

Schetsen van de gewone man 

H et is een zonnige winterdag als we aanbel-
len bij de flat van Pieter Geenen. Om vier 
uur ’s middags mochten we komen, zodat 

hij zijn dagelijkse strip af zou hebben. Terwijl Pie-
ter koffiezet, glijdt onze blik langs de talloze kunst-
werkjes aan de muur.

Hoe is Anton Dingeman geboren?
‘Voor Trouw tekende ik al eens een jaar lang De 
Vooruitgang, een reeks die ging over de geschiede-
nis van de twintigste eeuw. Toen dit ten einde liep 
moest ik een nieuw plan verzinnen en ik dacht: 
ik moet een personage bedenken dat overal en in 
elke situatie kan opduiken. Dat werd ambtenaar 
Anton Dingeman. Wat je ook verzint, zo’n man kan 
je overal opvoeren. Anton Dingeman maakt niet al-
tijd deel uit van de gebeurtenissen, hij is er meer 
getuige van. Hij komt wel altijd in de strip voor. Al 
is het heel klein, ergens een gezichtje, hij moet er 
altijd inzitten. Soms ben ik klaar met tekenen, en 
denk ik: shit, Anton vergeten! Dan moet ik hem 
er aan het eind snel nog even bij tekenen. Toch is 
hij wel het mannetje waar ik alles aan ophang, het 
motortje van het verhaal.’

Wat is jouw relatie tot het medium strip?
‘Strips lezen doe ik zelf heel weinig. Eigenlijk houd 
ik niet zo heel erg van strips. Toch ben ik dit werk 
ingerold doordat een vriend op een feestje riep: 
“Pieter is de beste striptekenaar van Nederland.” 
Hij kende mijn tekeningen, maar ik had nog nooit 
iets gepubliceerd. Zijn geblufte opmerking had tot 
gevolg dat ik mijn eerste stapjes als striptekenaar 
zou zetten bij vrouwentijdschrift Santé. Door dit 
werk ben ik strips wel meer gaan waarderen. Ik 
las als kind de bekende stripboeken – Lucky Luke, 
Asterix en Obelix, Kuifje – maar toen ik dertien of 
veertien jaar was, was ik er wel klaar mee. Er zijn 
mannen die je op stripbeurzen zult tegenkomen, 
van die echte verzamelaars. Dat is voor mij een to-
taal onbekende wereld. Ik begrijp niet dat je na je 
dertiende nog zo opgewonden raakt van Suske en 
Wiske. Ik houd wel veel van plaatjes en van teke-
nen, ik vind het leuk om met beeld een verhaal te 
vertellen. Een column zou ik niet willen schrijven, 
dan kan ik niet tekenen. Bovendien krijg je, door-
dat het een strip is, meteen al een andere toon, in 
mijn geval een luchtigere toon. Het medium strip 
werkt bij voorbaat al relativerend.’

Niet alleen Anton, maar de meeste figuren in 
de strip zijn doodgewone mensen. Wat is er zo 
interessant aan de middelmaat?
‘Het is de dagelijkse praktijk. Grote helden of ide-
alisten, dat zijn meer de uitzonderingen. Ik teken 
liever over wat zich afspeelt in het gewone leven, 
dan over heldendom. Neem nu alles wat er in de 
politiek gebeurt, bijvoorbeeld de angst voor aan-
slagen. Hoe ervaart men dat in Heerhugowaard of 
in Gemert, dát vind ik interessant. Het echte, niet-
heroïsche leven. Je hebt wel idealen, je hebt wel 
dromen, maar die mislukken meestal wanneer “de 
praktijk” ertussen komt. Stel: je wilt profvoetballer 
worden. Dan moet je niet alleen heel goed kunnen 
voetballen, maar ook volhouden en trainen. Voor 
je het weet ben je 32 jaar, woon je in Goes en weet 
je ook wel dat het niet meer gaat lukken. Je bent 
een beetje teleurgesteld. Toch moet je wat met je 
leven. Vervolgens krijg je een mooie baan op een 
administratiekantoor en heb je jezelf weer over-
wonnen. Dat is zoals levens normaal gaan, met 
kleine teleurstellingen en kleine overwinningen. 
Dat neem ik graag als onderwerp voor mijn teke-
ningen.’

Figuren in Anton Dingeman zijn een beetje 
naïef en niet altijd even pienter. Vervult dat een 
bepaalde functie in de strip?
‘Naïviteit werkt ontroerend, ontmaskerend en 
ontwapenend. Naïeve mensen hebben geen kwaad 
in de zin. Met slimme personages krijg je dat poli-
tieke gehakketak. Dan weet die weer wat handig is, 
en dan wil die even zijn zegje doen. Dat wil ik niet.’ 

Heeft Anton Dingeman een politieke voorkeur?
‘Ik heb hem ooit “beschaafd links” genoemd. Hij is 
een beetje zoekende, zoals heel Nederland eigen-
lijk. De zekerheden van toen Anton jong was, en 
ik ook, zijn de afgelopen tien, vijftien jaar verdwe-

nen. Links staat niet meer per se gelijk aan goed. Je 
moet alles dus opnieuw gaan overdenken. Anton is 
ook aan het twijfelen geraakt – nogal op drift, net 
als heel veel mensen. Dat is ook een onderwerp in 
de strip.’

Je maakt elke dag een strip voor de krant. Kan 
je de nodige creativiteit afdwingen?
‘Ik vind het heel fijn en mooi werk, maar soms 
zou ik graag wat minder deadlines willen hebben. 
Soms gaat het makkelijk, is het geen probleem. 
Soms gaat het niet, en dan wordt het heel verve-
lend. Dan breekt het zweet me uit en hoor ik de 
klok tikken. Ik heb een mapje met losse ideeën, 
daar ga ik dan in zoeken om nog ergens een vonkje 
uit te krijgen. Je moet de creativiteit afdwingen. Ik 
ben geen vrije kunstenaar die in een atelier gaat 
zitten wachten tot er inspiratie komt; ik moet leve-
ren. Ik zoek naar dingen in de krant die mij op een 
bepaalde manier triggeren: het kan zijn dat ik iets 
lullig vind, of leuk, of dat het me kwaad maakt. Dan 
maak ik daar een aantekening van en probeer ik er 
een verhaaltje van te maken. 
Soms komt die politiek wel mijn neus uit. In de 
media beheerst de politiek vaak het podium, en 
dat terwijl er zoveel interessantere dingen zijn in 
het leven: een boek lezen of een film kijken, of iets 
doen met vrouw en kinderen. Als je zoveel kranten 
leest als ik, en voor de krant werkt, lijkt het net als-
of de politiek altijd het centrum van alles is – daar 
baal ik soms wel van.’

Kon je je ooit voorstellen dat je dagelijks een 
strip af zou leveren?
‘Eerst tekende ik maandelijks een strip voor het 
blad Santé. Toen dacht ik nog: elke maand een 
strip, wat een gedoe! Later werd ik gevraagd voor 
een wekelijkse strip bij Trouw. Ik dacht dat dat 
nog wel zou lukken, maar elke dág een strip leve-
ren was voor mij op dat moment nog ondenkbaar. 
Aanvankelijk heb ik dan ook geweigerd. Een paar 
maanden later vroeg Trouw het weer en zei ik ja. Ik 
wilde het toch wel proberen. Andere mensen had-
den veel meer vertrouwen in mij dan ik in mijzelf 
– dat vond ik erg onverantwoord. Eigenlijk was al 
dat getwijfel voor niets, want inmiddels draait het 
gewoon lekker.’

Heb je de drang om in je strips bepaalde 
mensen te stangen? 

IK BEGRIJP NIET DAT JE 
NA JE DERTIENDE NOG 

ZO OPGEWONDEN RAAKT 
VAN SUSKE EN WISKE
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E en vriendin van mij vertelde dat ze de eerste was in haar familie die is 
gaan studeren. ‘Dat was heel bijzonder. Mijn ouders waren al blij dat 
ik het vwo afrondde.’ Zelf heb ik nooit beseft dat, wanneer je ouders 

laagopgeleid zijn, studeren niet voor de hand ligt. Ik was in de veronderstel-
ling dat iedereen die wil en kan studeren, ook gáát studeren. Voor mij was 
het in ieder geval een logische keuze, mijn ouders hebben allebei een univer-
sitaire opleiding gevolgd. Voor mijn vriendin bleek het niet zo makkelijk: er 
was weinig geld om te gaan studeren, ook het nut werd er niet van ingezien. 
Waarom zou je studeren als je ook meteen geld kan gaan verdienen? 

Klasse in Nederland
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde onlangs het rapport 
Verschil in Nederland, waarin onze samenleving wordt opgedeeld in zes so-
ciale klassen. De hoogste klasse van ‘hoogopgeleiden’, 15 procent van de sa-
menleving, beschikt over het meeste geld en geeft het leven een 8. De onder-
ste klasse bestaat voornamelijk uit laagopgeleiden, bezit weinig vermogen en 

becijfert zijn levensgeluk 
met een 6,2. Mochten we 
het idee hebben dat we nu 
in een klasseloze samenle-
ving leven: onbewust blijkt 
klasse een belangrijke 
factor in ons denken. Stu-
deren lijkt een manier om 
een treetje hoger te komen 
op de maatschappelijke 
ladder. Maar is dat voor ie-
dereen weggelegd? 

‘Nee’, zo blijkt uit onder-
zoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek 

(CBS). Studenten uit hogere 
sociale milieus behalen vaker 
een universitair diploma dan 
studenten uit lagere sociale 
milieus. En de lagere sociale 
klasse is ondervertegen-
woordigd binnen de univer-
siteit. Slechts twee procent 
van de kinderen van ouders 
die alleen een lagere school-
opleiding hebben afgerond 
volgt een academische stu-
die. Hoe komt dit?

Het CBS geeft hier een aantal 
verklaringen voor. Kinderen 
van hoogopgeleiden preste-
ren over het algemeen beter. 
Dit komt bijvoorbeeld door-
dat ouders meer informatie 
aan hun kinderen overbrengen en leren thuis meer wordt gestimuleerd. Ver-
volgens nemen kinderen hun ouders als referentiepunt. Wanneer de ouders 
niet gestudeerd hebben, zullen zij dit zelf ook minder snel doen, omdat het 
niet behoort tot de mogelijkheden die zij in hun naaste omgeving zien. Een 
gebrek aan financiële middelen blijkt volgens het CBS ook vaak een reden om 
niet aan de opleiding te beginnen. Het succesvol afronden van een universi-
taire opleiding wordt daarentegen amper beïnvloed door de sociale afkomst: 
wanneer een kind van laagopgeleide ouders aan een opleiding begint, is het 
slagingspercentage ongeveer even groot als bij kinderen van hoogopgeleide 
ouders. Of een kind uiteindelijk op de universiteit terechtkomt is dus niet al-
leen een kwestie van voldoende aanleg hebben; het sociale milieu speelt een 
veel grotere rol.

Uit onderzoek van het CBS Jaarboek van onderwijs (2005) blijkt dat dit pro-
bleem al ontstaat bij de doorstroom van de basisschool naar het voortge-
zet onderwijs. Kinderen van laagopgeleide ouders volgen vaak een lagere 
opleiding binnen het middelbaar onderwijs dan dat zij aan zouden kun-
nen. ‘Ondanks gelijke scores op taal- en rekentoetsen gaan kinderen van >> 

OPINIE

De universiteit: 
een elitaire aangelegenheid
Studeren is een manier om op te klimmen naar een hogere sociale klasse. 
Maar hoe zit het met klasse bínnen de universiteit? De lagere sociale 
klasse wordt er met slechts twee procent vertegenwoordigd. Studeren 
wanneer je uit een lagere sociale klasse komt, lijkt bijna onmogelijk.   
Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Masha Emelyanova

DE KLOOF TUSSEN ARM EN 
RIJK GROEIT

17Maart 2015

‘Ik ben er niet op uit om mensen te kwetsen. Zo-
als ik een personage laatst in een strip liet zeggen: 
“Cartoonist, dat leek me een mooi beroep. Kritisch, 
maar wel gezellig kritisch. Andere tekenaars wor-
den doodgeschoten in Frankrijk, ho ho, dat is de 
bedoeling niet. Ik wou alleen maar een bekend te-
kenaar zijn, een beetje leuk doen langs de zijlijn. 
Haha, wat ben ik toch leuk. En kritisch ook!” Dat is 
natuurlijk ook jezelf afzeiken. Na de aanval op de 
redactie van Charlie Hebdo sta je als striptekenaar 
plotseling voor aan het front. Blijk je door iedereen 
te worden beschouwd als een soldaat die voor de 
vrijheid strijdt. Ik kan eerlijk zeggen, dat was nooit 
mijn bedoeling.’

Je lijkt op subtiele wijze toch met van alles en 
nog wat de draak te steken.
‘Een beetje pesterig wil ik wel zijn, maar ik wil 
mensen niet heel veel pijn doen. Soms gebeurt dat 
onverhoopt toch. Zo kreeg ik deze week een boze 
brief van een lezer. Maar wel een heel lieve boze 
brief. De aanleiding was een strip die ik had gete-
kend over een vakbond waarvan de leden wilden 
stoppen met staken. Op het eerste plaatje stond 
een vakbondslid dat zijn eigen ballen afhakte. Hij 
levert deze vervolgens in bij zijn baas, die zegt: “Als 
we allemaal wat inleveren, komt het in orde”. In de 
brief die ik toen kreeg stond: “Ik heb maar één net 
woord voor Pieter Geenen: onfatsoenlijk!” Kenne-
lijk kan zo’n strip dan net in verkeerde aarde val-
len en is het heel makkelijk om zo’n man te kwet-
sen. Hij is ook gewoon van goede wil, en hij vindt 
het erg wat ik gedaan heb.’

Stel: je wordt gevraagd om aan te schuiven bij 
De Wereld Draait Door. Zou je dat doen?
‘Dan zal ik wel even moeten slikken. Zoveel gedoe 
en opwinding... Maar ik zal het waarschijnlijk wel 
doen, uit ijdelheid misschien. Of uit nieuwsgierig-
heid. Of een combinatie van die twee. Het lijkt me 
toch wel leuk om een keer te proberen en te kijken 
hoe het is, of je heel erg van de spanning klem 
raakt, of niet. Het is ook leuk voor mijn moeder. 
Dan kan ik zeggen: “Mam, ik kom vanavond op te-
levisie.” Zij zal dan zeggen: “Oh, wat heb je het ver 
geschopt, jongen!”’ 
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EEN SOLDAAT DIE VOOR 
DE VRIJHEID STRIJDT. 
DAT WAS NOOIT MIJN 

BEDOELING

Pieter Geenen (1955) studeerde aan de 
kunstacademie in ’s-Hertogenbosch. Na jaren 
als illustrator te hebben gewerkt, begon hij op 
regelmatige basis strips te tekenen. Tegen-
woordig publiceert Geenen zijn strips dagelijks 
in Trouw en wekelijks in Vrij Nederland.



Steden in Noord-Amerika zijn over het algemeen best wel lelijk. Voordat 
ik huiswaarts keerde na mijn semester in Montreal reisde ik nog een paar 
weken rond in de Verenigde Staten. Dat was een bijzondere ervaring, 
maar de schoonheid van het reizen deed niets af aan de stedelijke lelijk-
heid. Je hebt natuurlijk New York en haar skyline. Chicago’s skyline, en bij 
gebrek aan skyline heeft Washington DC het Witte Huis. Maar er zijn geen 
historische stadscentra, geen kerken die er al honderden jaren staan, 
geen stadsmuren die vroegere grenzen markeerden. En skylines zijn ei-
genlijk ook maar een paar enorme kantoorgebouwen die er van dichtbij 
vrij ongezellig uitzien.

Toen ik na een half jaar Amsterdam weer bezocht was ik dan ook getrans-
formeerd tot zo’n toerist die midden op dat bruggetje achter de Oude-
manhuispoort foto’s staat te maken van de gracht en door alle fietsers 
wordt gehaat. Ik begrijp deze toerist voortaan. Alles was prachtig. Zo Eu-
ropees – een woord dat in Nederland een kritieke politieke lading heeft, 
maar in Canada betekent: mooi, met een rijke historie en een fantastisch 
sociaal vangnet. De Madurodam-achtige proporties van de stad, want 
hoogbouw verpest de horizon en daar hebben we regels voor, het Amster-
damse gevoel voor stijl – in Montreal ziet iedereen er vooral praktisch en 
warm uit – en de grachten, vol verroeste fietsskeletten en lichaamsdelen 
van onderwereldfiguren. Zelfs het Rokin vond ik mooi. Ik was duidelijk 
lang weggeweest.

Met een vriendin sprak ik af op het Spui: een prachtig pleintje. We wilden 
koffiedrinken, maar uit alle 1515 Amsterdamse cafés blijft het altijd moei-
lijk een goede te kiezen. Zo niet nu. Ik vond ook alle kroegen geweldig. Dat 
donkerbruine interieur met op de bar eieren in een weckpot of juist het 
café geïnspireerd op Berlijn, met Fritz-Kola op de drankkaart en waar-
schijnlijk een half Duitse naam. Wat voor Amsterdammers clichématig is 
geworden, is voor mij opeens verfrissend. Mijn vriendin en ik belandden 
bij een café van het eerste soort – Café Lange Leo.

Dit smalle cafeetje verschuilt zich tussen twee grote panden, en ik was 
er eerder altijd voorbijgelopen. We waren de enige bezoekers, Leo stond 
achter de bar. Na een uur of twee waren we volledig op de hoogte van 
Leo’s gezinsleven en het feit dat hij niet kan koken. Sperzieboontjes dóp-
pen? We moesten toegeven dat dat een vreemd woord was, ja. Leo vertel-
de ons over alle soorten bier en was erg nieuwsgierig naar mijn Canadese 
avonturen. Ik voelde me meteen thuis. Die rijen kantoorgebouwen zijn 
van veraf mooi – Amsterdam is het van dichtbij.

Leo

Tekst /// Fien Veldman   Beeld /// Liana TheGhost Photography

COLUMN FIEN

hoogopgeleide ouders nog steeds tweemaal zo vaak naar het vwo als kinde-
ren van laagopgeleiden’, aldus het CBS. Dit schokt mij: al vanaf de basisschool 
worden bepaalde kinderen blijkbaar achtergesteld. 

Maar wat zeggen deze constateringen over onze maatschappij? Zouden er 
geen gelijke kansen moeten zijn voor iedereen, ongeacht uit welke sociale 
 klasse je komt? Zou niet iedereen die over genoeg intelligentie beschikt op de 
universiteit moeten kunnen studeren? Laat staan de geschikte vooropleiding 
aan een middelbare school moeten kunnen volgen? Ik denk dat iedereen deze 
vragen instemmend zou beantwoorden. Ons huidige systeem laat echter zien 
dat dit niet gebeurt.

Wat mij zorgen baart, is dat ook financiële middelen invloed hebben op het 
wel of niet volgen van een universitaire opleiding. Door de komst van het so-
ciaal leenstelsel zullen sommige studenten nog minder middelen hebben om 
aan de universiteit te kunnen studeren. Zij lopen door de afschaffing van de 
basisbeurs 3200 euro per jaar mis. Het CPB voorspelde in 2013 dat wanneer 
de studiebeurs zou worden afgeschaft ruim 10.700 minder studenten zouden 
gaan studeren aan een hogeschool of universiteit. Voor de universiteit zou het 
gaan om 3000 studenten. Dit omdat er überhaupt al minder studenten uit een 
laag economisch milieu aan de universiteit studeren.

Vicieuze cirkel
Wordt de universiteit zo niet nog meer een elitaire aangelegenheid? Er stu-
deren al weinig kinderen uit een lagere klasse aan de universiteit en door 
het leenstelsel zullen er nog minder aan een academische opleiding beginnen. 
De kinderen van laagopgeleide ouders krijgen op hun beurt weer kinderen 
die allemaal hun ouders als referentiepunt zullen nemen, waarschijnlijk ook 
de financiële middelen niet hebben en hierdoor geen universitaire opleiding 
kunnen gaan volgen. De kloof tussen arm en rijk zal zo alleen maar blijven 
groeien.

Hoe kan de universiteit meer begaanbaar worden gemaakt voor de lagere 
klasse? De kinderen die over de capaciteiten beschikken om aan de universi-
teit te studeren, maar uit een laag sociaal milieu komen, moeten meer worden 
gestimuleerd. Er moet worden getoond dat de universiteit tot hun mogelijk-
heden behoort en dat studeren nuttig is, ook al wordt er in hun naaste omge-
ving niet gestudeerd. Dit moet al beginnen bij het basisonderwijs. Vervolgens 
moet het voortgezet onderwijs erop toezien dat een kind de hoogst haalbare 
opleiding volgt. Daarnaast moet er meer financiële steun komen voor kin-
deren uit een lagere sociale klasse. De staat zal hierin verantwoordelijkheid 
moeten nemen. De aanvullende beurs moet worden uitgebreid – en dan be-
doel ik niet slechts met honderd euro – voor kinderen wiens ouders over min-
der inkomen beschikken. Voor hen zou de basisbeurs terug moeten komen. 

Klasse zou minder van belang moeten zijn binnen onze maatschappij. Hoewel 
we angst hebben het woord ‘klasse’ in de mond te nemen, blijkt dat we onbe-
wust toch zo denken doordat we onderscheid maken tussen lagere en hogere 
sociale milieus of de verdeling tussen laag of hoogopgeleid. Het gevoel dat 
toekomst als hoogopgeleide voor jou niet in het verschiet ligt als je ouders 
niet hebben gestudeerd, moet worden weggenomen. In Amerika heerst het 
idee van de ‘selfmade man’: als je maar hard genoeg werkt kan je net zoveel 
economisch succes hebben als iemand die al zijn geld erft en uit een rijk gezin 
komt – we worden allemaal geboren met dezelfde kansen. Dit blijkt een illusie 
te zijn en al helemaal aan de Nederlandse universiteiten. Daarom pleit ik van-
daag, als hoogopgeleide, voor gelijke kansen – ongeacht uit welke sociale 
klasse je komt. 

OPINIE LOFDICHT

De legbatterij van ons bestaan 
Over welk bijzonder gedicht uit een dichter of poëziekenner zijn of haar lof? Deze maand is het de beurt aan F. Starik 
(1958): schrijver, dichter, zanger, kunstenaar en in de periode 2010-2012 de stadsdichter van Amsterdam. Hij koos onder-
staand gedicht van Willem Kloos vanwege de enorme verontwaardiging die eruit spreekt.   Tekst /// Boris Duregger   Beeld /// Daniel Webb

Dit gansch geslacht is een verdoemenis geweest

 Van leugenachtige en belachbre menschen,

 Die zich-zelf vuillijk te genieten wenschen

En in den grond niets zijn dan een puur beest-

Zijn, Beesten, Beesten, die den puren geest

 Verloochnen, doodend loochnen, maar ik ben ze

De baas, en zal ook tegen hen zijn als een beest.

 Zij allen zijn als kinderen die drensen,

Waar ze alles krijgen kunnen, als ze maar

 Geduldig zijn en willig willen nemen

't Brood, dat uit Gods hand in hun handen valt.

Maar zij zijn allen trotsch, neen trotsch niet, zwaar

Van giftige aardschheid, waar hun mond van lalt,

 Maar God zal geen van dezen tot zich nemen.

Willem Kloos, 1917 

Waar gaat dit gedicht over?
‘Het gaat over de woede van de dichter jegens de 
minimaal-levende mens, de onbewust-levende 
mens, de consument, de niet-nadenkende mens, 
de zich naar het graf voortslepende mens. Ook 
gaat het over opportunisme, lafheid, wellust en 
zwelgen.’

Gaat het over een bepaald soort mens, of over 
ons allemaal? 
‘Het gaat natuurlijk uiteindelijk over ons allemaal. 
Maar het gaat met name over de generatie waar-
van Kloos deel uitmaakte, waar hij een blik vol af-
schuw op werpt. Daarnaast gaat het over de enke-
ling, de dichter, die zich verzet tegen de massa die 
zich niet verzet. Maar het mooie is ook dat Kloos 
op het eind zegt dat je in wezen niets hoeft te doen, 
omdat je alles krijgt wat je toekomt.’

Waar zegt hij dat? 
‘“ 't Brood, dat uit Gods hand in hun handen valt.” 
Oftewel, het heeft geen zin om keihard te werken 
omdat het allemaal vanzelf goed komt.’ 

Maar is het gedicht dan geen aanklacht? 
‘Nou, de eerste strofe wijst daar wel op. Maar wel-
ke levenshouding stelt hij daar tegenover? Daar 
gaat het om.’

En, welke levenshouding stelt Kloos tegenover 
de streberige mens die hij in de eerste strofe 
aanklaagt? 
‘Misschien een houding van lankmoedigheid, van 

aanvaarding zoals het leven komt en gaat en dat 
je daar niets tegenover kan stellen. “Zwaar van gif-
tige aardsheid”, schrijft Kloos. In wezen predikt hij 
een onthechte levenshouding.’

Wat is dat, een onthechte levenshouding?
‘De bereidheid om te luisteren naar de slagen van 
het lot, de bereidheid om te ondergaan en het stu-
ren uit handen te geven, de bereidheid om te zijn, 
en dat zijn te aanvaarden voor wat het is.’

Maar Kloos lijkt zelf weinig te willen aanvaar-
den in dit gedicht. 
‘Hij gaat in tegen het zwoegen en het wellustige 
streven naar beter, naar meer. Daartegenover stelt 
hij een vrij ascetische levenshouding.’ 

Kloos heeft het in dit gedicht over “de pure 
geest”. Wat moeten we ons daarbij voorstel-
len? 
‘De geest die niet vertroebeld is door materiële, 
laag-bij-de-grondse verlangens. Dat is niet alles: er 
zijn belangrijkere zaken dan je mee te laten slepen 
in de ratrace, zoals wij dat tegenwoordig noemen. 
Het is in zekere zin dus ook een oproep om religi-
eus te zijn.’

Religieus? 
‘Het is bijna boeddhistisch, om niet te streven, 
maar in het geval van de dichter geduldig te  
wachten tot de woorden tot je komen, tot de wijs-
heid zich aandient, tot de dingen klaar en helder 
lijken.’ 

Is Kloos vernieuwend in dit gedicht?
‘Er spreekt een bijna fascistische toon uit. Ik denk 
dat mensen in die tijd daardoor buitengewoon op 
hun pik getrapt waren. De aldus aangesproken 
massa die niet deugt, zal gedacht hebben: jij deugt 
zelf niet, zak, wat verbeeld je je wel?’

Waarin schuilt het fascistische element 
precies?
‘In z’n absolute veroordeling van het dierlijke zijn 
dat hij de mensen aanwrijft. En de pure wil van de 
scheppende kunstenaar die daar bovenuit klimt en 
zich onttrekt aan die noodlottige dierlijke voort-
gang van de zaken des levens. Kloos vergelijkt 
mensen met een kip in een legbatterij. Dit gedicht 
is een oproep om daar uit te treden, uit de legbat-
terij van ons bestaan.’

Vindt u het gedicht niet te moralistisch? 
‘Het is hartstikke moralistisch, maar dat vind ik 
leuk. Het is inderdaad een gedicht vanaf de kansel, 
het zou ook een dominee kunnen zijn die zegt: ge-
lovigen, keert terug tot het rechte pad en zondigt 
niet langer.’ 

Dus zo dwars is Kloos hier ook weer niet?
‘Hij is voornamelijk dwars in de wijze van formule-
ren. Een dominee zou niet zo gauw zeggen: jullie 
zijn beesten. Kloos zegt: jullie zijn varkens, jullie 
wentelen je in de stront en merken dat niet eens. 
Maar ik ruik de strontlucht.’ 

18 Babel
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Wat betreft literatuur hoeven wij de geesteswetenschapper natuurlijk niets wijs te maken: lezen is voor de humanist als 
tandenpoetsen, een dagelijkse bezigheid. Toch wanen de Babelredacteuren zich deze maand critici van het geschreven 
woord, want van 7 tot en met 15 maart is het Boekenweek. Bij dezen een overzicht van onze klassiekers.   
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Titel: Jane Eyre
Auteur: Charlotte Brontë
Eerste druk: Londen, 1847
Tekst: Anne Wijn

Ja, Jane Eyre valt in de categorie Pride and 
Prejudice, Sense and Sensibility en de talloze 
andere Engelse liefdesdrama's van puberende 
negentiende-eeuwers, gekweld door de kuis-
heid van het keurslijf waar ze zijn ingesnoerd. 
Janes verliefdheid op de sterke, duistere en on-
bereikbare Mr Rochester lijkt van een andere 

wereld, een sprookjeswereld. Maar wie het boek leest, komt erachter dat 
de overpeinzingen van de kleine, lelijke Jane universeel zijn. En prach-
tig bovendien. Verliefdheid is van alle tijden, maar in de setting van het 
sprookjesachtige, maar ook benauwende en eenzame Victoriaanse platte-
land, is verliefdheid extra mooi. De oplettende lezer merkt bovendien op 
dat er interessante staaltjes kolonialisme en maatschappijkritiek met het 
verhaal verweven zijn. Een pareltje van een klassieker – ook voor geluks-
zoekers uit de eenentwintigste eeuw.

Titel: Niets en zo zij het
Auteur: Oriana Fallaci
Eerste druk: Milan, 1969
Tekst: Kim Visbeen

Het boek Niets en zo zij het is het verhaal van 
de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci, die naar 
Vietnam gaat tijdens de Vietnamoorlog en daar 
een dagboek bijhoudt. Oriana Fallaci worstelt 
met het goed en fout van de oorlog: ze keurt 
de oorlog af, maar wordt er tegelijkertijd door 
aangetrokken. Enerzijds koestert ze sympathie 

voor de Vietcong, anderzijds leeft ze mee met de Amerikaanse jongens die 
de oorlog in worden gestuurd. Dagboekfragmenten van Vietcongstrijders 
worden afgewisseld door interviews met Amerikaanse soldaten. Deze te-
genstrijdigheid zet je aan het denken, wat extra wordt aangesterkt door 
de persoonlijke manier waarop zij haar twijfel toont over de oorlog, het 
leven en de mens. Soms schaamt ze zich ervoor een mens te zijn. Dit boek 
informeert je niet alleen over een afschuwelijke periode in de geschiedenis, 
maar raakt je ook tot in het diepst van je hart.

Titel: The Chosen 
Auteur: Chaim Potok
Eerste druk: New York, 1966
Tekst: Pablo Kamsteeg

The Chosen van de Joods-Amerikaanse schrijver 
Chaim Potok is een coming-of-ageroman: niet 
alleen een kleine geschiedenis van het naoor-
logs jodendom, maar ook een actuele beschou-
wing over de plaats van orthodoxie in de mo-
derne samenleving. Het boek vertelt het verhaal 
van de vriendschap tussen twee joodse jongens 
in New York tijdens de Tweede Wereldoorlog 

en daarna. De diepe band die ontstaat tussen Reuven Malter, de begaafde 
zoon van een liberale joodse leraar, en de chassidische jood Danny Saun-
ders, belichaamt de botsing tussen twee culturen. De ontwikkeling die de 
jongemannen in eenzaamheid doormaken wanneer hun wegen gedwongen 
scheiden, wordt onbeschrijfelijk mooi beschreven. Danny besluit tegen de 
zin van zijn vader in geen rabbijn, maar psycholoog te worden. Het is vooral 
de climax van het boek, de confrontatie met Danny’s vader en diens uitein-
delijke acceptatie dat zijn zoon niet een hoeder voor slechts joden, maar 
voor de hele wereld zal zijn, die leest als een moderne les in vergevingsge-
zindheid en toegeeflijkheid. 

Titel: White Teeth
Auteur: Zadie Smith
Eerste druk: Londen, 2000
Tekst: Fien Veldman

Zadie Smiths White Teeth, vertaald als Witte tan-
den, gaat over de levensloop van twee vrienden 
die elkaar kennen uit de oorlog – Samad Iqbal 
en Archie Jones. De vriendschap is ontstaan 
door een mysterieuze gebeurtenis in de oorlog, 
waar beide mannen geen woord aan vuil willen 
maken. Ze richten zich liever op hun gezinnen, 
en hoe ook hun familieleden onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn. Smith schetst een prachtig beeld van de levens van 
twee Britten in tweede helft van de twintigste eeuw. Ze is grappig, geënga-
geerd en altijd scherp. Geen wonder dat ze met deze roman (haar debuut!) 
talloze prijzen in de wacht sleepte.

Titel: The Grapes of Wrath 
Auteur: John Steinbeck 
Eerste druk: New York, 1939
Tekst: Hanna Bijl

Wie de recente geschiedenis van Amerika wil 
begrijpen, moet The Grapes of Wrath lezen. In 
deze ‘Great American Novel’ uit 1939 beschrijft 
auteur John Steinbeck de barre tocht van de fa-
milie Joad, die in de jaren dertig van de vorige 
eeuw van hun landje in Oklahoma verdreven 
wordt door de gevolgen van de Great Depres-

sion en de Dust Bowl. Steinbeck baseerde de fictieve familie Joad op kran-
tenberichten over tienduizenden straatarme boeren die noodgedwongen 
naar Californië trokken in de hoop werk te vinden in de fruitindustrie. Een 
hartverscheurend verhaal, en een aanklacht tegen het kapitalisme. De gelij-
kenis met de huidige crisis dringt zich tijdens het lezen op. Geheel zonder 
controverse was het boek niet: na uitkomst werd het door woedende lezers 
verbrand en verboden op scholen. Daartegenover stond dan wel weer de 
Pulitzer Prize, die Steinbeck in 1940 met zijn boek won.

Titel: De mantel (of: De overjas)
Auteur: Nikolaj Gogol 
Eerste druk: Sint Petersburg, 1842
Tekst: Boris Duregger

‘Niets is zonder fouten in deze wereld, op het 
verhaal De mantel van Gogol na’, schreef J.M.A. 
Biesheuvel ooit. Een bewering waar ik me maar 
al te goed in kan vinden. Elke zin in het amper 
dertig pagina’s tellende verhaal (ook wel ver-
taald als De overjas) is een meesterwerkje op 
zich. Voortdurend word je als lezer getroffen 

door de uiterst fijngevoelige pen van Gogol. Lichtvoetigheid – soms zelfs 
in de vorm van slapstickachtige voorvallen – en tragiek wisselen elkaar af, 
maar vinden vaak ook een geweldige balans. Menigeen zal onwillekeurig 
grinniken bij het lezen van alle droefenis die het hoofdpersonage Akaki 
Akakijevitsj, een Petersburgs ambtenaartje, te verduren krijgt en die hem 
uiteindelijk fataal wordt. Biesheuvel had gelijk: De mantel van Gogol is vol-
maakt.

Titel: Boven is het stil
Auteur: Gerbrand Bakker
Eerste druk: Amsterdam, 2006
Tekst: Kim Schoof

Bakkers stem in Boven is het stil is die van een 
bescheiden Hollandse boer. Helmer van Won-
deren (55) blikt vanuit zijn ouderlijk huis, waar 
hij nog altijd woont met zijn stervende vader, 
terug op zijn bestaan, concludeert ‘dat het niet 
allemaal gekomen is’, dat hij er méér van had 
willen maken. Bakkers stijl is beschrijvend, zijn 

woorden doen geen ingrepen in de wereld, beschouwen die slechts. Maar 
terwijl we met Helmer meekijken, zien we hoe juist zijn bescheiden blik, en 
de aandacht die hij de wereld om hem heen schenkt, die wereld ingrijpend 
waardevoller maakt: juist uit wat Bakker niet zegt, spreekt een (waanzin-
nig liefdevolle) levensvisie. Boven is het stil laat zien wat goede literatuur 
doet: laten zien hoe je de wereld kan (her)scheppen, het leven waarde kan 
toekennen.

Titel: De stad der blinden
Auteur: José Saramago 
Eerste druk: Lissabon, 1995
Tekst: Jesse Beentjes 

Het magisch-realistische oeuvre van de Portu-
gese Nobelprijswinnaar José Saramago brengt 
prachtige parabels over het menselijk bestaan. 
Altijd werkt hij een wat absurde situatie tot in 
volmaakt detail uit, rijk aan symboliek, over-
peinzingen en prachtig taalgebruik. Zijn ab-
solute klassieker is De stad der blinden, een 

dystopisch boek waarin Saramago in vriendelijk, mijmerend oudeman-
nenproza als het ware vanuit zijn luie stoel vertelt over een epidemische 
blindheid die in korte tijd een onbestemd land in zijn greep krijgt. Terwijl 
het land in puin ligt, leidt de vrouw van de oogarts, de enige vrouw die nog 
kan zien, een klein groepje blinden door de stad en wordt zo een symbool 
van medemenselijkheid en rechtvaardigheid. Essentiële kost voor iedereen 
die het menselijk gedrag in tijden van chaos wil begrijpen. Zoals Saramago 
een denkbeeldig Boek der Raadgevingen citeert: ‘Wie ogen heeft, die kijke/ 
Wie zien kan, neme waar.'

Titel: Metamorphosen 
Auteur: Publius Ovidius Naso
Eerste ‘druk’: Rome, ongeveer 8 na Christus
Tekst: Aimée Plukker

De beeldende Metamorphosen van Ovidius ken-
nen sommige van het gymnasium, maar zou-
den eigenlijk door alle geesteswetenschappers 
gelezen moeten worden. Met als hoofdthema 
gedaanteverwisselingen komt in dit werk, be-
staande uit vijftien delen, een groot deel van de 
Griekse en Romeinse mythologie op een leven-

dige, leesbare en speelse manier aan bod. Bekend is het verhaal van prinses 
Europa, die door Jupiter, vermomd als stier, wordt verleid en ontvoerd: ‘ver-
liefd en blij likt hij haar handen om zijn hartenwens dichtbij te lokken’. Maar 
ook de verhalen van Narcissus, Pygmalion, Odysseus en Jason en Medea 
komen voorbij. Niet alleen zijn de menselijke emoties van de goden herken-
baar, en daarom actueel, het werk vormt daarnaast een inspiratiebron voor 
talloze voorbeelden uit de cultuurgeschiedenis. Dat is bijvoorbeeld in de 
taal – ‘Hoogmoed komt voor de val’, een verwijzing naar Daedalus en Icarus, 
maar ook in de literatuur en vooral in de schilderkunst. Een must voor de 
boekenkast van iedere geesteswetenschapper.

Titel: Kaas
Auteur: Willem Elsschot
Eerste druk: Amsterdam, 1933
Tekst: Rik Kleuver

Willem Elsschot is een stilist pur sang. Met 
secuur en gortdroog proza zet hij gedoemde 
antihelden neer die zich ploeterend door het 
leven bewegen. Zo ook in Kaas, waarin de kan-
toorklerk Laarmans zich door een kennis laat 
aanpraten een handel in kaas te beginnen. Hij 
begint vol goede moed met het uitzoeken van 

een bureau en het vormgeven van zijn briefpapier, maar al snel blijkt van 
de kaasverkoop weinig terecht te komen. Een hoogtepunt in de roman is 
Laarmans’ overpeinzing met betrekking tot de naam van zijn nieuwe firma. 
Na lang wikken en wegen, en nadat tientallen Franse, Engelse en Neder-
landse namen de revue zijn gepasseerd, kiest Laarmans voor de General 
Antwerp Feeding Products Association. Kaas is je reinste kantoorhumor, een 
soort Debiteuren Crediteuren avant la lettre. Er gaat geen dag voorbij dat ik 
niet aan Willem Elsschot denk.



COLOFONRECENSIES

Een niet-technofeest: 
Jungle 
Ik haat techno. Ik hou van uitgaan. In het nachtleven van 
Amsterdam is dit wat men noemt: een lastig parket. Er 
zijn wekelijks tientallen feestjes – ik kan naar Studio 80, 
ik kan naar Radion, ik kan naar welke club dan ook die 
wordt aangeduid als ‘de nieuwe Trouw’. Maar telkens 
heb ik hetzelfde probleem: techno.

In de Tolhuistuin wordt vanaf begin januari iedere za-
terdag Jungle georganiseerd, een heus dansfeestje waar 
twee olijke dj’s soul, r&b en disco draaien. Eindelijk een 
feest waar ik niet tergend lang hoef te wachten tot er 
eens iets interessants gebeurt met de beat. 

Jungle wordt door organisator Paradiso aangeprezen 
als een ‘warme clubavond in een tropisch decor’. Het 
tropische decor bestaat uit een eenzame palmboom in 
het midden van de dansvloer waar aan het begin van de 
avond een ongemakkelijke jongeman tegenaan staat te 
rijden. De sfeer zit er nog niet echt in.

Een uurtje later is Jungle echter op gang gekomen. Ieder-
een danst. Iedereen! Danst! In iedere uithoek van de zaal 
staan mensen te bouncen, en zelfs in de damestoiletten 
gaat het feestje door (ik weet niet hoe het ervoor stond 
bij de heren, maar daar is het vast ook gezellig). 

Ergens tussen drie en vier besef ik dat mijn kamera-
den en ik al minstens een uur niet met elkaar hebben 
gesproken. Teveel opgegaan in de muziek en, oké, een 
licht alcoholische nevel. Maar toch. Meestal vraag ik 
mijn vrienden op ongepaste clubmomenten zonder 
terughoudendheid naar het welzijn van hun moeder, hoe 
zij de stand van zaken binnen het moderne feminisme 
beoordelen en of zij zich ook afvragen waarom het inte-
ressant is om naar een dj te kíjken. Gesprekken uit pure 
technoverveling. 

Bij Jungle had ik maar een paar keer de neiging om mijn 
gezelschap te ondervragen over semi-geëngageerde 
onderwerpen, en uitsluitend aan het begin van de avond. 
Volgende keer ga ik er pas om twee uur naar toe. Ik laat 
de gesprekken achter in de kroeg en ga alleen maar 
dansen. 

Wat: Jungle (iedere zaterdagavond) 
Waar: Tolhuistuin 
Wanneer: iedere zaterdagavond 
Toegang: gratis

Eindoordeel: Ga erheen en dans.

Tekst /// Fien Veldman

Wanneer het over de Eerste Wereldoorlog gaat, vallen  
altijd dezelfde woorden. Naast loopgraven, gifgas en 
Verdun is zo’n woord enthousiasme. Met groot genoe-
gen halen historici telkens weer de Duitse schrijver 
Hermann Hesse aan, die in 1914 schreef dat hij de 
oorlog fantastisch vond, juist omdat die weinig ‘zin’ leek 
te hebben. Kinderlijk enthousiast stortten de Europese 
vorsten, gesteund door hun legers én de culturele elites, 
zich in de oorlog, om met een flink trauma in 1918 van 
een koude kermis thuis te komen. Hoewel de Eerste 
Wereldoorlog het afgelopen jaar tot in den treure is her-
dacht, is er tot nu toe weinig historiografische aandacht 
besteed aan dit verschijnsel.

Enigszins jammer is dat wel, omdat deze blakende 
strijdlust van de intelligentsia langdurige naweeën heeft 
gehad in de Europese ideeëngeschiedenis en de vraag 
heeft opgeworpen hoe zoveel sociaal geëngageerde 
mensen collectief zulke militante, welhaast radicale 
ideeën konden ontwikkelen. Ewout Kieft springt met 
Oorlogsenthousiasme, Europa 1900-1918 (De Bezige Bij, 
februari 2015) met verve in dit historiografisch vacuüm. 
In elegant proza analyseert Kieft op basis van uitspraken 
in onder meer briefwisselingen, dagboeken, pam-
fletten en kranten de veranderende gedachtegang van 
prominenten als Rainer Maria Rilke, Kazimir Malevitsj, 
Siegmund Freud, Friedrich Nietzsche en Charles Péguy. 
Naast denkers, schrijvers en kunstenaars komt ook het 
oorlogsenthousiasme van bijvoorbeeld Lenin, Mussolini 
en Hitler naar voren. Deze psychologisch aandoende 
inzichten worden kritisch en licht ironisch besproken, 
keurig ingekleed in de vereiste biografische gegevens 
en historische achtergrond. Leuk is de keuze van Kieft 
om het oorlogsenthousiasme thematisch te analyseren. 
Hij begint met een deel over de uitbraak van de oorlog 
in 1914, gaat vervolgens in op de  intellectuele voorge-
schiedenis van de oorlog en beziet in het derde deel 
hoe het verloop van de oorlog werd beschouwd door 
denkers van allerlei pluimage. Dat doet hij aan de hand 
van plaatsen en jaartallen (Ascona, 1900), hetgeen het 
leesplezier zeer ten goede komt. 

Kieft is erin geslaagd om een gelaagde beschrijving van 
de totstandkoming van een bepaalde geestesgesteldheid 
te geven, die even vernieuwend als beangstigend is. 
Hij toont aan dat de kiem tot oorlogsenthousiasme in 
iedereen aanwezig is, hoe welgemanierd en erudiet ook. 
Oorlogsenthousiasme leest daarom niet alleen als een 
puur historiografisch werk, maar ontstijgt dat niveau en 
zet de goedbedoelende lezer flink aan het denken over 
zijn eigen zwaktes. Hulde. 

Auteur: Ewout Kieft
Titel: Oorlogsenthousiasme, Europa 1900-1918
Uitgever: De Bezige Bij

Eindoordeel: Elegant historiografisch proza met een 
verrassende vertelstructuur dat tot nadenken stemt.  

Tekst /// Jesse Beentjes
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Hele maand – Lammetjes voederen en knuffelen
Amsterdamse Bos – Geitenboerderij Ridammerhoeve – gratis
In het Amsterdamse Bos bevindt zich een parel, vermomd als Geitenboerderij Ridam-
merhoeve. Op weekenddagen staan de deuren open voor allerlei geitenliefhebbers, 
van jong tot oud. Kom de nieuwe lammetjes welkom heten, en geniet van een heerlijk 
softijsje van geitenmelk. Je moet wel van kinderen houden, want op zonnige dagen is de 
boerderij bezaaid met jonge geitenknuffelaars.

Zaterdag 14 maart – Voorjaarsbloeiers in de Hortus
Hortus Botanicus – Plantage Middenlaan 2a – 14.00 uur – €3,50
Voor een prikkie kan je worden rondgeleid door een expert van Hortus Botanicus. In het 
voorjaar ontwaken veel planten uit een diepe winterslaap en jij wilt natuurlijk zien wie 
er dit jaar het eerste wakker zijn. Vergeet je plantengids niet, en maak indruk op je date 
met je kennis over de aanwezige flora.

Zondag 15 maart – Laatste wintertraining ligfietsen
Velodrome – Sloterweg 1045 – €5
Voordat de Nationale Ligfietsdagen 2015 plaatsvinden in het laatste weekend van maart 
en de fanatieke ligfietsers de buitenlucht opzoeken, is er nog kans om te trainen op de 
binnenbaan. Na een selectieronde worden er, afhankelijk van het aantal deelnemers, één 
of twee criteriumrondes gereden. Er zal worden afgesloten met een ouderwetse keirin. 
Ben jij de snelste?

Hele maand – Fietstocht door Landelijk Noord
Amsterdam-Noord – gratis
Ga met de kop in de wind fietsen in Landelijk Noord. Fiets de karakteristieke Nieuwen-
dammerdijk af en kom aan in Durgerdam. Fiets dan verder over de Uitdammerdijk en 
waan je een echt Hollander wanneer je op de dijk tussen Kinselmeer en het IJmeer fietst. 
Hierna kan je links, de polder in, of doorfietsen naar Uitdam of zelfs Marken. Dit vind jij 
toch prachtig?

Donderdag 19 t/m zaterdag 21 maart – Vondelfestival
Vondelpark – €28,50
Eén van de eerste openluchtfestivals van het jaar! De programmering van het Vondelfes-
tival is ook dit jaar weer spannend en mysterieus opgezet: elke avond zie je drie voor-
stellingen op geheime locaties in en om het Vondelpark. Elke avond wordt aangevuld 
door een mystery guest: een ervaren muzikant, acteur of mimespeler die de dag afsluit.

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 buitenmens. Je kent ’m wel. Lekker hokjesdenken.
Tekst /// Rik Kleuver   Beeld /// Anneleen Zijl

M et februari achter de rug komt het favoriete seizoen van de buitenmens in zicht: de lente. Maak 
je echter geen illusies, ook in februari zat deze natuurliefhebber niet achter de geraniums: er 
werd geskied in de Alpen en deze waaghals zette ook een voetje op het ijs. In maart gaat alles 

weer groeien en bloeien, en dus pakt de buitenmens de fiets en zoekt hij de landelijke gebieden buiten 
de stad op. De verbanning van het kievietseieren-zoeken houdt deze fanatiekeling niet tegen om het 
weiland in te trekken, bewapend met rubberlaarzen, een verrekijker en een wandelroutekaart. Maar pas 
op, buitenmens! Maart roert zijn staart...

De Buitenmens
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 DE ITALOFIEL 
GEESTESVOEDSEL

In een fijn licht huis vlakbij Kriterion woont een student die van Italië houdt. 
Dat hoor je, dat merk je, dat proef je. Dirk Faber (26), student Geschiedenis en 
Italiaans, gaat linguine met garnalen, courgette en saffraan koken. Een studie-
genoot eet ook mee en vertelt over een eerste keer dat Dirk zijn pasta maakte. 
'Ik was even bang dat hij me wilde versieren. Garnalen en saffraan?' 

In de jaren dat Dirk in Perugia, Florence en Bologna woonde, had hij vooral Ita-
liaanse huisgenoten, die hem de recepten van hun mamma's leerden. Ook deze 
linguine, die een huisgenoot uit Puglia eens op een oudejaarsavond maakte. 

Een sjalot wordt gesneden en samen met kleine garnaaltjes en dunne halve 
plakken courgette gebakken in olijfolie. Dirk doet wat saffraan bij visfond (een 
gereduceerde bouillon, gewoon van de AH) en schenkt dat in de pan, samen 
met een drup witte wijn en een snuf zwarte peper. Hij kookt de linguine, doet 
wat crème fraîche en peterselie bij de saus en mengt de pasta meteen met het 
garnalenmengsel. 'Dat is de grootste fout van veel Nederlanders: niet mengen'. 
We spreken over het Italiaanse eten, dat stiekem veel simpeler is dan de mees-
te buitenlanders denken. Weinig saus, een paar ingrediënten, maar o zo lekker. 

Inmiddels is Dirk weer goed geïntegreerd in het Amsterdamse studentenleven. 
Terwijl we de pasta eten, komen de dronkenmansverhalen van de avond ervoor 
op tafel en wordt geopperd dat de pasta misschien meer een voorgerecht is. 
'Ik haal nog wel een kapsalon', zegt de studiegenoot. Dat blijkt niet nodig: de 
laatste lust wordt vervuld met een film bij Kriterion.

 Kijk voor het uitgebreide recept op de Facebookpagina van Babel.
 Wil je zelf met je kookkunsten in de Babel? Stuur een bericht naar 
 babel-fgw@uva.nl.

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur 
Charlotte Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze 
keer: De Italofiel.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Charlotte Klein


