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De interviewkandidaat 
Soms zegt de manier waarop je in contact komt met een interviewkandidaat bijna meer 
over de geïnterviewde dan alles uit het interview zelf. Soms krijg je direct een enthousiaste 
reactie, een andere keer moet je eerst een uur met een manager bellen om een interview-
kandidaat langer dan een halfuur te kunnen spreken en soms word je botweg genegeerd. 
Ook de setting waarin je een interviewkandidaat uiteindelijk krijgt te spreken zegt veel. Wil 
de geïnterviewde je spreken in een hip café of word je bij iemand thuis uitgenodigd?

Soms reizen redacteurs en fotograaf half Nederland door voor een interview, maar inter-
views vinden ook dikwijls plaats in het vertrouwde P.C. Hoofthuis. Ooit interviewden we 
iemand die nauwelijks antwoorden op de vragen kon formuleren, een andere keer ben je 
na vier uur nog niet uitgepraat. Een interview dat vijf minuten van tevoren wordt afgezegd, 
licht beschonken interviewkandidaten, interviews om middernacht (zie De Haaientanden-
man op pagina 18 en 19) – we kunnen nog wel even doorgaan.

Vaak weet je van tevoren redelijk wat je kunt verwachten van een interview. Je bent ingele-
zen, weet waar je afspreekt en wie je voor je hebt. Toch kun je alsnog voor (onaangename) 
verrassingen komen te staan. Deze maand schrok een redacteur zich een hoedje toen er 
naast zijn interviewkandidaat, Hans Amman (vicevoorzitter van het College van Bestuur), 
onverwachts een chef communicatie zat. Een interview alleen doen is al spannend genoeg, 
maar nu voelde hij zich extra geïntimideerd. Het interviewen ging een stuk lastiger en er 
alsnog een goed stuk van maken is dan de uitdaging (zie Bildung als ideaal op pagina 20).

Maar waarom een chef communicatie inzetten als een bijna veertig jaar jongere student 
wat vragen wil stellen over je eigen beleid? Waarom nodigen artiesten je bijna altijd uit in 
een theater of studio? Waarom lijken sommige mensen omringd door een heel mediacircus 
en serveren anderen je bij hen thuis zelfgemaakte appeltaart? 

Precies. Niet alleen beïnvloeden deze zaken (bewust of onbewust) het interview, ook geeft 
deze informatie inzicht over de geïnterviewde zelf en hoe hij of zij zichzelf wil laten repre-
senteren. Aan de interviewer de taak om zich binnen de opgedrongen setting te manoeu-
vreren, kritische vragen te blijven stellen, maar bovenal om de afgeleide informatie en 
indrukken mee te nemen in het eindresultaat. 

Aimée Plukker en Anne Wijn
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De filosofie en de Theatertroep



Dolghin bestudeert de herinnergsdynamiek vanaf 
1989 in Roemenië die ze vergelijkt met herin-
neringsculturen in andere postcommunistische 
samenlevingen zoals de Baltische Staten. Volgens 
haar verschoven de accenten in die verschillende 
staten rond de eeuwwisseling. ‘In de jaren 90 ging 
het vooral om het bestrijden van de eigen, inter-
ne demonen. Het was een soort zuiveren van het 
verleden. Rond 2000 veranderde dit.’ Vanaf dat 
moment zocht men in postcommunistische sa-
menlevingen toenadering tot transnationale her-
inneringsculturen van spijt en schaamte. Dit is te 
zien in de Verklaring van Praag van 2008 waarmee 
communistische misdaden op hetzelfde niveau 
werden erkend als de Holocaust.

‘De Europese integratie heeft de Roemeense her-
inneringscultuur sterk  beïnvloed. Men had be-
hoefte aan een duidelijk verhaal over het commu-
nistische verleden om zich te kunnen richten op 
een liberale, Europese toekomst. De omgang met 
het verleden werd een manier voor de staat om de 
eigen macht in het heden te legitimeren.’ Dolghin 
meent dat er in zowel de publieke als de private 
sfeer tegenwoordig een zeer eenzijdig, anticom-
munistisch verhaal wordt verteld. Het bestaan van 
een dergelijk eenzijdig verhaal is slechts mogelijk 
als delen van het verleden vergeten worden. ‘Nu 
herinnert men zich vooral de jaren 80, die zowel 

op economisch als op sociaal gebied rampzalig wa-
ren voor Roemenië. Doordat in het collectieve ge-
heugen de nadruk op dit ellendige decennium ligt, 
worden er weinig vragen gesteld over de werking 
van een totalitair regime dat daarvoor jaren stand 
kon houden.’

Europese spanningen 
Dolghin laat zien hoe haar onderzoek verband 
houdt met actuele vraagstukken: ze  onderstreept 
de rol van postcommunistische herinneringscul-
turen in huidige Europese problematische situa-
ties zoals de vluchtelingencrisis. Afgelopen herfst 
weigerden Roemenië, Hongarije, Slowakije en Po-
len de quota voor het opnemen van vluchtelingen 
die de EU had voorgesteld. Dolghin ontwaart ver-
schillende negatieve discoursen ten aanzien van 
de vluchtelingencrisis. Overheersend is een speci-

fiek slachtofferdiscours: burgers in postcommu-
nistische staten zouden mensen moeten opvangen 
die het jarenlang beter hadden dan zijzelf. Burgers 
die bovendien vluchten vanwege problemen waar-
voor de Oost-Europeanen zelf geen verantwoorde-
lijkheid dragen, maar die mede veroorzaakt zijn 
door het Westen. Dolghin: ‘De overtuiging dat de 
vluchtelingenstroom in de kern een probleem van 
West-Europa is, heerst sterk.’ Volgens Dolghin 
weergeeft dit spanningen die er in Oost-Europese 
samenlevingen bestaan ten opzichte van de toene-
mende Europese integratie: ‘Lange tijd drongen 
Oost-Europese staten aan op verregaande integra-
tie, maar in het licht van deze nieuwe vraagstuk-
ken, zoals het opnemen van vluchtelingen, wordt 
er teruggekrabbeld.’ 

Hoe gaan samenlevingen om met een in-
gewikkeld collectief verleden? Dat is de 
leidende vraag in het onderzoek van de 

Roemeense promovendus Dana Dolghin. Na het 
behalen van een bachelordiploma geschiedenis 
in Boekarest, besloot ze daar voor een museum te 
gaan werken. Een aantal jaar later verruilde zij de 
Roemeense hoofdstad voor Amsterdam om daar 
aan de Universiteit van Amsterdam te beginnen 
aan een master Cultural Analysis. In dit masterpro-
gramma kwamen kunsttheorieën, filosofie en kri-
tische theorie aan bod. Volgens Dolghin sloot dit 
curriculum goed aan bij vraagstukken waarmee ze 
in het museum al in aanraking was gekomen: ‘Wat 
moet men lezen achter de representaties die een 
museum toont?’ Ook volgde ze het vak European 
Memory and Heritage waarin zij onderzocht hoe 
‘herinneren’ werkt: wederom een fenomeen dat 
haar reeds gedurende haar tijd in het museum be-
zighield. 

Hoe werkt stilte?
Vanuit deze fascinatie voor herinneringscultuur 
werkte Dolghin ideeën uit voor een promotieon-
derzoek. ‘Het proces van herinnering is zo inte-
ressant in postcommunistische landen, omdat het 
daar de huidige sociale, politieke en culturele ont-
wikkelingen sterk beïnvloedt’, stelt ze. Voor Dolg-
hin is de worsteling en omgang met het verleden in 
Roemenië vooral interessant. Daar viel tijdens de 
Roemeense Revolutie in 1989 het communistische 
regime. ‘Scholen en musea kiezen vaak voor een 
eenduidig, anticommunistisch perspectief dat wei-
nig ruimte laat voor nuance of kritische vragen’, 
vertelt ze. Dolghin meent dat er in studies naar 
herinneringscultuur weinig aandacht is voor wat 
er juist niet wordt herinnerd, voor wat bewust ver-
geten wordt. Dolghin analyseert daarom de stiltes 
in herinneringen. Hoe komt het dat mensen verge-
ten? Zij legt de nadruk op de rol die de Roemeense 
toetreding tot de Europese Unie in 2007 speelde: 
in dit grotere Europa komen lokale herinnerings-
culturen samen met die op grensoverschrijdend, 
internationaal niveau. 

DE ONDERZOEKENDE MENS

Wie zijn de onderzoekers aan de FGw 
eigenlijk? Waar doen zij onderzoek 
naar en waarom juist dáárnaar? 
Deze maand: Dana Dolghin (1987), 
promovendus aan de Amsterdam 
School of Heritage and Memory Studies 
(ASHMS), over haar onderzoek naar 
het fenomeen ‘vergeten’ in Oost-
Europese herinneringsculturen.  
Tekst /// Jetske Brouwer en Djuna Spreksel    

Beeld /// Sietske Arnoldus
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De stiltes in herinneringenBig History

In de vakomschrijving van het vak Big History wordt beloofd dat ‘studenten leren nadenken over hun eigen 
positie in ruimte en tijd, bezien vanuit een ongewoon breed historisch perspectief’. De vakomschrijving 
begint met: ‘Want to know how everything has become the way it is now?’ Wie wil dat niet? Maar bij de 

studie Geschiedenis proberen we toch juist de diepte in te duiken om dit doel te bereiken? Vanwaar dan die 
brede insteek? Volgens de coördinator van het vak, dr. Fred Spier, is er altijd ‘te weinig tijd om alle details 
te behandelen’. Om een goed historisch onderzoek te doen maak je gewoonlijk een selectie van gegevens 
die relevant zijn voor jouw hoofdvraag. Zonder die hoofdvraag kun je geen geschiedenisverhaal vertellen, 
klein noch groot. Als je de geschiedenis vanuit een breed perspectief gaat bestuderen gebeurt er echter iets 
bijzonders volgens Spier: ‘Je ziet simpele lijnen die je niet ziet als je klein kijkt. Je kunt een goed verhaal 
vertellen met een heel grote relevantie voor de geschiedenis van de mens.’

Anders dan in de wereldgeschiedenis van Jared Diamond en zijn Guns, Germs and Steel – die ‘slechts’ 
begint bij de geschiedenis van de mensheid, gaan er in de vierentwintig colleges van Big History eerst twaalf 
natuurwetenschappelijke colleges vooraf aan de twaalf geschiedeniscolleges. Ongeveer twintig verschillende 
sprekers, van astronomen tot historici, werken toe naar het heden en proberen te vertellen hoe alles is 
geworden zoals het is. Spier geeft zonder meer toe dat het onmogelijk is om alles te behandelen in deze 
vierentwintig colleges en heeft daarom voor een gebalanceerde opzet gekozen: de ene helft van het college 
is een overzicht van het vakgebied van de spreker, de andere helft gaat over zijn onderzoek. Spier: ‘Er zitten 
waanzinnig veel kanten aan de geschiedenis van de wereld die vaak vanzelfsprekend worden gevonden, 
terwijl ze dat helemaal niet zijn. Bij Big History krijg je gevoeligheid aangereikt om hierover niet alleen vragen 
te stellen, maar ze ook zelf te beantwoorden.’ Denk bijvoorbeeld aan hoe de natuurlijke verdeling van goud 
over de wereld en de toepasbaarheid ervan invloed hebben gehad op de waarde van dit metaal en op de 
strijd om het te bemachtigen. Een verfrissende manier om naar de wereldgeschiedenis te kijken. 

De studiegids biedt een hoop onduidelijke vakomschrijvingen, waardoor de 
speurtocht naar de juiste keuzevakken vaak moeizaam verloopt. Wat is het 
belang van zo’n vak volgens de docenten die het vak geven? Deze maand: 
Big History van Fred Spier en Esther Quaedackers.   
Tekst /// Vincent Smit   Beeld /// Sarah Knüpfer
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Dana Dolghin (1987) studeerde geschie-
denis in Boekarest en Cultural Analysis in 
Amsterdam. Ze interesseert zich voor publieke 
representaties van het verleden en de werk-
ing van herinneringsculturen. Momenteel 
werkt Dolghin aan de Amsterdam School 
of Memory and Heritage Studies aan haar 
promotieonderzoek Beyond the obligation to 
remember. A reassessment of “forgetting” in 
Eastern Europe. 

ER IS WEINIG AANDACHT 
VOOR WAT JUIST NIET 
HERINNERD WORDT, 

MAAR WAT COLLECTIEF 
WORDT VERGETEN

Vak: Big History
Docent(en): Fred Spier en Esther Quaedackers
Onderwijsinstituut: Institute for Interdisciplinary Studies
Ingangseisen: Propedeuse (van elke studie) aangeraden, niet verplicht
Wanneer: Semester 2, Blok 1 en 2 (12 EC)



A fgelopen zomer won Veenstra samen met zijn medespelers van de  
Theatertroep op De Parade de prijs voor de meest karakteristieke voor-
stelling. Dit theaterseizoen staat hij op de planken met Hoe echt is echt 

echt, een voorstelling die de Theatertroep in samenwerking met dichteres 
en toneelschrijfster Judith Herzberg creëerde. Nog geen jaar geleden zwierf 
Veenstra rond op de UvA en legde de laatste hand aan zijn bachelorscriptie  
Filosofie. Theater speelde toen al een belangrijke rol in zijn leven: ‘Toneel 
stond altijd op de eerste plaats, daarnaast studeerde ik.’  

Veenstra’s liefde voor theater ontstond tijdens de middelbare school toen hij 
samen met een paar vrienden van de Jeugdtheaterschool de fundamenten 
voor de Theatertroep legde. Veenstra koos na het behalen van zijn vwo-diplo-
ma dan ook niet direct voor een studie aan de universiteit. ‘Ik begon aan de 
acteursopleiding van de Amsterdamse Theaterschool. Eenmaal daar voelde 
ik me echter niet zo op mijn plaats. Ik miste de vrijheid om vragen te stel-
len, kritisch te zijn.’ Na een jaar verliet hij de school waarna hij koos voor een 
bachelor filosofie. Het theater bleef echter dichtbij: het amateurgezelschap, 
waartoe Veenstra sinds zijn middelbare schooltijd behoorde, had zich ontwik-
keld tot de Theatertroep. Daarbij hebben zijn ervaringen op en naast de plan-
ken zijn keuzes binnen de filosofie beïnvloed. ‘Ik schreef mijn scriptie over het 
kunstbeleid en de motivaties daarachter.’ 

Verbeelding
Theater en Filosofie kunnen rijmen. Samen met de leden van de Theatertroep 
discussieert Veenstra aan de hand van een specifieke tekst zoals dat ook in 
een werkgroep filosofie gebeurt. In het eerste jaar van zijn studie maakte 
hij iedere week kennis met een nieuwe filosoof en diens denkbeelden. ‘Ik 
vond het de fijnste ervaring om telkens overtuigd te worden door een ander  
denkbeeld.’ Hoewel het in eerste instantie krom voelde om het met verschil-
lende ideeën van uiteenlopende filosofen eens te zijn, concludeert Veenstra 
dat dit niet per definitie tegenstrijdig hoeft te zijn. ‘Je bent het er echt mee 
een, alleen als je ze allemaal tegelijkertijd zou toepassen, dan zou er niks meer 
van kloppen.’ Een les die zich laat vertalen naar het theater, waar de theater-
maker in staat is het publiek zich de meest uiteenlopende situaties te laten  
verbeelden. Veenstra noemt Foucault zijn favoriete filosoof vanwege diens 
verbeeldingskracht. Hij legt uit hoe Foucault zijn lezers zich telkens ver- 
schillende tijdsperioden kan laten indenken, omdat hij met zijn taal een over-
tuigend beeld schetst. Eigenlijk zoals dit in een toneelstuk ook kan gaan. 

Taalspelen 
Binnen de filosofie koos Veenstra regelmatig voor taalfilosofische vakken. 
‘Ik vind taal gewoon zo leuk’. Veenstra pauzeert even waarna hij vervolgt:  
‘Misschien is dat wel waarom ik toneel zo leuk vind.’ Hij legt uit dat het spel 
met woorden en beelden hem aantrekt binnen de filosofie en in het theater. 
Veenstra schreef zich na zijn bachelor niet in voor een master Wijsbegeerte, 
maar sluit niet uit dit in de toekomst alsnog te doen. ‘Momenteel ben ik te 
druk met de Theatertroep om tegelijkertijd te studeren.’ Bovendien meent hij 
dat de universiteit niet de enige plek is voor onderzoek. ‘Ik vind kunst ook 
zeker een plek om dingen te onderzoeken.’  

Zo merkte Veenstra het afgelopen jaar dat hij het erg leuk vond om zelf thea-
ter te schrijven. Ook maakte hij af en toe radio, een genre dat hem vanwege 
het tempo bevalt. Het zijn ontdekkingen die hij deed als Theatertroeper.  
Hij legt uit dat het collectief hem de vrijheid biedt om die zoektochten te  
ondernemen: ‘Deze omgeving geeft mij het gevoel dat ik me het best kan  
ontwikkelen.’ 

Speler met taal 
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 kostwin-
ner. Deze maand: Jochum Veenstra (1991), theatermaker 
bij de Theatertroep.  
Tekst /// Jetske Brouwer en Gwyneth Sleutel    Beeld /// Daniel Webb 

 
 Jochum Veenstra

 1991
Studie 
 Bachelor Wijsbegeerte aan de UvA
Afstudeerjaar 
 2015
Werk 
 Theatermaker bij de Theatertroep
Salaris 
 Wisselend per productie

genderstudies

gender studies leverde mij drie meisjes op en één jongen maar 

ik hou meer van mijn dochters (leugen)

zoonlief zie ik zelden zijn moeder is niet meer maar

ik hou net zoveel van hem als van die drie

het was gewoon saai 

om elkaar te ontmoeten

ik een beetje lullig

kijken naar die voeten

zelfs de barman die moest gapen

die dacht weer aan zijn ex

althans zijn eerste ex

(die was verslaafd aan slápe!) + (sjonge-jonge-jonge)

[wat ondertussen is gebeurd]

ik heb mijn graf gegraven en

wacht op de begrafenis

terwijl ik in mijn blootje

op de bodem lig

Bugra (1993) studeert Nederlandse taal en cultuur 
en is campusdichter van de UvA en HvA
Beeld /// Charlotte Klein

BROOD OP DE PLANK BUGRA
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W at direct opvalt bij binnenkomst in Wesselings woonboot in Amster-
dam-Noord, is de bescheiden hoeveelheid boeken: voor een schrijver 
bezit hij er niet veel. ‘Ik ben geen verzamelaar, de materiële waarde van 

literatuur zegt me weinig’, vertelt hij. Wanneer hij later op de middag strofen van 
Gerard Reve voordraagt, blijkt waarom: Wesseling hoeft Reves literatuur niet 
uit de kast te halen om hem tot leven te wekken. De schrijver zit in zijn hoofd. 
Waarom juist hem? ‘Reve had een enorm verstandelijk vermogen dat hij ook liet 
gelden, maar hij zag rationaliteit niet als de leidraad in zijn werk. Hij gaf juist het 
mysterie een plek. Dat maakt hem zo interessant.’

De eerlijke wanhoop te lijf
Wesseling legt het spanningsveld in het werk van Reve uit: aan de ene kant is er 
de eerlijke wanhoop, maar die moet tegelijkertijd bezworen worden en lichter 
gemaakt. Wesseling maakte op een dronken avond in het café kennis met deze 
dynamiek in Reves werk via zijn vriend en collega-dichter Eus Kuiper. ‘Hij zei, 
heel dogmatisch, dat je niet meetelde als je Gerard Reve niet las. Dat bepaal ik zelf 
wel, dacht ik. Maar het was zo verdomde waar,’ vertelt Wesseling met een twinke-
ling in zijn ogen. Het eerste wat hij van Reve las was de briefroman Nader tot U. 
Hij raakte ervan in verwarring. ‘Ik dacht alleen maar: wat een lef. Dit is het: dit is 
de gedurfde, onomwonden waarheid op papier. Dat is eigenlijk in tegenstrijd met 
zijn stemgeluid, dat iets gekunstelds en archaïsch heeft. Maar dat is zijn manier 
om de gekte op afstand te houden, om te ordenen.’ Wesseling bewondert Reves 
stem: schijnbaar speels, brutaal en bijdehand, maar eigenlijk zijn de onderwer-
pen loodzwaar. ‘Dat ging hij te lijf met ironische, eigenaardige humor.’ Dat laatste 
herkent Wesseling in zijn eigen dichterschap: wanneer onderwerpen te zwaar 
worden, zet hij een kwinkslag in en denkt dan weleens aan de grootmeester zelf. 
‘Had hij dit goed gevonden, of niet?’ 

Religie en het onverklaarbare
Naast zijn schrijfstijl ziet Wesseling ook overeenkomsten in de thema’s waar Reve 
en hij beide over schrijven. ‘Ik vind het een lastig onderwerp omdat het voor ie-
mand van mijn leeftijd snel pretentieus lijkt om te zeggen, maar religie is een 
belangrijk thema in ons beider werk. Ik denk dat we in deze tijd niet juist met 
het onderwerp religie omgaan: vaak geven we het geen plaats in ons bestaan en 
daarin schuilt een gevaar. We leven in een tijd waarin heel erg gedweept wordt 
met het pragmatisme en het verstand boven alles. Wat doen we met datgene wat 
we niet kunnen verklaren? Onbegrip, duisternis, wanhoop. Daar moet, de voort-
schrijdende wetenschap ten spijt, ook mee geleefd worden. Dat gapende gat vult 
Reve in zijn werk prachtig op.’ In zijn nieuwe bundel schreef Wesseling zelf een 
aantal gedichten over een eenling die zoekt naar antwoorden op zijn vragen door 
een kerk te bezoeken. 

Terugkeer
Wat is het chef d’oeuvre van de schrijver? ‘Absoluut Werther Nieland, dat vond hij 
zelf ook. Het gaat over de belevingswereld van een kind, maar is heel duister. Het 
zit vol met geheimen.’ Wesseling keert nog vaak terug naar het werk van Gerard 
Reve. ‘Soms gewoon om een serie geniale vondsten te lezen: ik lig bijna meteen in 
een scheur als ik hem erbij pak. Zijn werk zit vol prachtige en grappige zinnen. 
Dat sterkt een mens enorm. Maar zijn romans zijn ook een rustpunt, een plek om 
tot bedaren te komen in een snel veranderende wereld.’ 

Het mysterie 
krijgt een plek
Dichter en romanschrijver Bernard Wesseling (1978) won 
met zijn bundel Focus de C. Buddingh-prijs. Zijn nieuwste 
werk, & de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal, 
verschijnt in maart. Hij brengt een ode aan ‘de vader van de 
ironie’, schrijver en dichter Gerard Reve (1923-2006).    
Tekst /// Djuna Spreksel   Beeld /// Anna Berkhout

DE ODE

De weergave van BDSM (bondage, discipline, sadisme en masochisme) 
in literatuur en film is niet nieuw. Het woord ‘sadisme’ is immers ver-
noemd naar de Franse schrijver Markies de Sade, wiens relatief obscu-

re 18e-eeuwse werken bol stonden van martelingen, blasfemie en seksueel 
geweld. Verassend is echter de populariteit van Vijftig Tinten, zeker omdat 
de schrijfstijl vanaf het verschijnen werd omschreven als belabberde pulp. 
Daarbij leverde de boekverfilming meer dan 500 miljoen dollar op, terwijl het 
budget om de film te maken ‘slechts’ 40 miljoen betrof. Ook zijn er talloze vor-
men van merchandising zoals seksspeeltjes, lingerie en stropdassen. De Fifty 
Shades franchise wordt tot de laatste druppel uitgemolken met thee (‘Fifty 
Shades of Green’), rompertjes (‘Nine months ago, mommy read Fifty Shades 
of Grey’) en bordspellen voor de hele familie. De BDSM lifestyle is nog nooit 
zo consumeerbaar geweest voor de mainstream. 

Maar is er hierdoor werkelijk meer openheid en acceptatie gekomen voor 
de BDSM gemeenschap? ‘Enerzijds wel, omdat ik veel meer begrip ontvang 
wanneer ik mensen vertel over mijn werk. ‘’Oh, dus jij bent een Vijftig Tin-
ten Grijs meisje?’’ zeggen ze dan’ aldus Synesthesia, een 22-jarig fetisj-model. 
Ze poseert voornamelijk in latexkleding voor de camera en loopt regelmatig 
modeshows op fetisj-beurzen. ‘Toen ik 13 was droeg ik soms PVC naar school 
– latex was te duur. En hele hoge hakken, die ik liefkozend mijn 'dominatrix-
schoenen' noemde.’ Maar Synesthesia is ook van mening dat Vijftig Tinten 
veel negatieve clichés aanhaalt en foutieve praktijken aan zou moedigen, 
indien het te letterlijk wordt genomen. Volgens The Washington Post is dit 
terug te zien in de stijging van het aantal ziekenhuisbezoeken door toedoen 
van seksspeeltjes in 2012, een jaar nadat het eerste boek was gepubliceerd. 
Aangezien veel mensen de handelingen uit het boek letterlijk nadoen, zoals  
het inbrengen van ‘vaginale ballen’, is  het niet gek dat een aantal dingen te ver 
gaat door een gebrek aan kennis. 

BDSM of misbruik?
Christian ‘kiest’ Ana uit als zijn nieuwe onderdanige, terwijl ze niet eens erva-
ring heeft met ‘vanilla’ (kinkloze) seks. Zij ziet BDSM als een voorwaarde om 

bij hem te zijn en wordt telkens door hem onder druk gezet. Het gebrek aan 
respect en consent (toestemming) van zijn kant neigt meer naar misbruik dan 
naar een gelijkwaardige relatie. ‘Doorgaans kijken meer beoefende kinksters 
flink op iemand als Christian neer,’ zegt Synesthesia. ‘In BDSM gemeenschap-
pen wordt op internationaal vlak doorgaans hetzelfde principe gehanteerd: 
'SSC'. Dit staat voor safe, sane and consensual. De partners moeten van tevoren 
de grenzen helder communiceren en een safeword afspreken. Het safeword 
wordt gebruikt om de hele handeling te stoppen. Wanneer dit niet mogelijk 
is, door bijvoorbeeld een mondknevel, kan er getikt of een gebaar worden 
gemaakt met de hand. Met consent wordt altijd informed consent bedoeld. De 
onderdaan moet niet alleen toestemming geven, maar ook echt begrijpen wat 
er gaat gebeuren.’ Dit is niet het geval in Vijftig Tinten, aangezien de naïeve 
Ana niet voldoende geïnformeerd wordt en dus niet in kan schatten wat een 
dergelijke relatie inhoudt. Ook het contract dat Christian Ana wil laten onder-
tekenen, waarin hij volledige controle over haar krijgt – ook buiten de slaap-
kamer – komt heel weinig voor. ‘Ik ken niemand die het in zijn of haar hoofd 
zou halen om een bindend BDSM contract voor te leggen aan een meisje dat 
geen enkele ervaring heeft op dat gebied,’ aldus Synesthesia. 

DE BDSM LIFESTYLE IS NOG NOOIT 
ZO CONSUMEERBAAR GEWEEST VOOR 

DE MAINSTREAM

In een maatschappij waar de vrouwelijke consument telkens zoetsappige migraine-
opwekkende romcoms wordt aangesmeerd, sloeg de weergave van BDSM in E.L. 
James’ boek Vijftig Tinten Grijs in als een bom. Opeens las iedereen over de kinky 
relatie tussen de dominante Christian Grey en de maagdelijke Anastasia ‘Ana’ Steele. 
Maar in hoeverre doorbreekt dit softpornografische werk vastgeroeste ideeën over 
‘afwijkende’ seksuele voorkeuren?   Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa 

Vijftig tinten lauw
ESSAY
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Het internationale media-imperium VICE dat in 1994 als zwartwit blaadje in 
Montreal begon, is anno 2016 actief in 36 landen, met een dagelijks publiek van dui-
zenden jonge online lezers en kijkers. De Nederlandse afdeling wordt gerund door 
Wiegertje Postma (1987).  Tekst /// Koen de Groot en Anne Wijn    Beeld /// Anna Berkhout 

Bij VICE drinken ze 
normale thee

Bij VICE drinken ze 
normale thee

Stigma
In misdaadseries als Bones en CSI worden regelmatig dode lichamen  
gevonden als gevolg van uit de hand gelopen BDSM. Kinksters worden in 
mainstream media doorgaans afgebeeld als gevaarlijk en mentaal onsta-
biel. Ook in Vijftig Tinten worden Christians fetisjes en kinks neergezet als 
gevolg van trauma’s, zoals het overlijden van zijn moeder en seksueel mis-
bruik in zijn jeugd. Deze pathologiserende weergave sluit aan bij Sigmund  
Freuds inmiddels achterhaalde theorie dat fascinatie voor SM voortkomt uit 
kindermisbruik. ‘Kinks kúnnen worden aangewakkerd door trauma,’ aldus 
de 29-jarige student en kinkster Raza. ‘Maar ik denk dat de prominentie van 
dit fenomeen wordt overdreven, omdat het een makkelijke manier is kinks 
als iets onwenselijks af te spiegelen.’ Volgens hem kan trauma net zo mak-
kelijk bijdragen aan juist negatieve gevoelens bij BDSM of kinky seks. Stigma-
tisering vanuit de omgeving en (plaatsvervangende) schaamte kunnen diepe 
sporen achterlaten, die van kink een erg moeilijk onderwerp kunnen maken

Raza benadrukt dat mensen vooral de potentie hebben om een fetisj te ont-
wikkelen. ‘Bij de ene fetisj is die potentie erg sterk en bij de andere merk je 
het pas als je door een partner wordt geïntroduceerd of per ongeluk op een 
nieuw soort porno klikt. Het is vooral de hoogte van de drempel waarin men-
sen van elkaar verschillen.’ Raza doet zelf aan bloedspel, waarbij er ondiepe 
sneden in zijn huid worden gemaakt. ‘Voor veel mensen lijkt bloedspel vrij 
extreem, maar het was eigenlijk mijn eerste SM ervaring. Het is niet iets waar 
we naar hebben opgebouwd, en ik ben verder ook niet enorm masochistisch. 
De aanblik van bloed heeft gewoon een unieke impact: je kunt het lekker 
rondsmeren en oplikken en al die andere mooie dingen die je met lichaams-
sappen kunt doen, maar dan in hoog visueel contrast.’

Licht verteerbaar
Wat vindt de vrouw die de Vijftig Tinten hype is begonnen zelf van alle kri-
tiek? In een interview met de Amerikaanse zender ABC News zegt E.L. James, 
die nog nooit eerder had geschreven, heel verbaasd te zijn door het succes. ‘Ik 
schreef de boeken als onderdeel van mijn midlifecrisis. Het is gewoon mijn 
fantasie.’ James deed online onderzoek naar alle seksspeeltjes die ze lustvol in 
haar boeken beschreef, omdat de seksshop haar ongemakkelijk maakte. Het 
moge duidelijk zijn: de moeder van de onofficiële westerse seksbijbel weet 
net zoveel af van BDSM als Truus en Henk die de seksuele pret weer proberen 
te ontdekken door naar de Kamasutrabeurs te gaan. 

In plaats van een vers perspectief te geven op ‘afwijkende’ seksuele voor- 
keuren, reproduceert Vijftig Tinten juist negatieve stereotypen. Maar met 
deze kennis in het achterhoofd, kan het boek echter als licht verteerbare  
instap dienen voor iedereen die geïnteresseerd is in BDSM. Hierbij gaat  
veiligheid boven alles. Want hoe niet-sexy het ook is om van tevoren de ge-
bruiksaanwijzing van een seksspeeltje te lezen voordat je aan de slag gaat: je 
wilt je avond toch niet eindigen op de Eerste Hulp? Net zo belangrijk is het  
om de instructies van je eigen partner te lezen voordat je met elkaar gaat 
spelen. Zoals Synesthesia zegt: ‘Het moet wel gezellig blijven. En je weet wel 
– consensual.’ 

Janet Lie (1992) studeert Media en Cultuur

STIGMATISERING VANUIT DE 
OMGEVING EN (PLAATSVERVANGENDE) 

SCHAAMTE KUNNEN DIEPE 
SPOREN ACHTERLATEN
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Een half jaar geen Facebook. Geen Google. Geen YouTube, Gmail, Dropbox, 
Google Maps, en alle andere sites die Google bezit. Geen Twitter en geen 
Instagram. In 1998 startte China met het Gouden Schild project, ook wel 
bekend als de ‘Great Firewall’. Bepaalde buitenlandse websites werden 
geblokkeerd, resultaten in zoekmachines gefilterd en internetgebruikers 
gecontroleerd. Sommige sites die ik in Nederland regelmatig gebruikte, 
zijn hier niet toegankelijk. 

Het internet zou het internet niet zijn als er geen manieren waren om 
langs deze virtuele blokkades te manoeuvreren. Iedereen die ik hier ken 
heeft een VPN. Door de verbinding via andere landen te laten lopen, kan 
de internetcensuur worden omzeild. Van mijn vrienden ben ik de enige 
die dit semester zonder VPN heeft doorgebracht. Klachten over trage en 
onstabiele verbindingen hielden mij tegen. Het moet ook zonder kunnen, 
dacht ik. Dit leverde interessante zoektochten naar Chinese websites op.

China heeft met 668 miljoen internetgebruikers voor veel buitenlandse 
sites een eigen Chinese variant. Video’s en series keek ik in plaats van op 
YouTube op Youku of Soku. Voor het opzoeken van informatie keek ik niet 
meer op Google maar ging ik bij de zoekmachine Baidu te rade. Facebook 
verving ik op mijn telefoon door WeChat. En ook Twitter heeft hier met 
Weibo zijn eigen versie. Behalve dat deze sites door een Chinees publiek 
gebruikt worden, zijn de verschillen niet groot. Youku heeft voornamelijk 
Chinese filmpjes en muziek, maar er zijn ook westerse tv-series en films 
te vinden. Toen ik echter zag dat er overduidelijk in een seksscène van 
Breaking Bad was geknipt, merkte ik dat de censuur hier ook gold. 

Het idee dat de staat bepaalt tot welke informatie jij als persoon toegang 
hebt is beangstigend. Een telefoon zonder Facebook vond ik wel rustig, 
maar wanneer ik informatie op wilde zoeken, lliep ik het meest tegen de 
restricties op. De zoekmachines hier laten niet dezelfde resultaten zien. 
Vooral dingen opzoeken in het Nederlands ging moeizaam. Zoekmachi-
nes staan ingesteld op de regio China en tonen dus voornamelijk Chinese 
links. Tijdens drie weken reizen in Vietnam ving ik weer een glimp op van 
een virtuele wereld met Facebook en Google. Ik kon eindelijk de blogs 
lezen die medestudenten in China op het geblokkeerde WordPress en 
Blogspot bijhouden. Voordat ik terugkeerde naar China ben ik ook ge-
zwicht en heb ik een VPN verbinding aangeschaft. 

Kim studeert Geschiedenis aan de UvA en Chinastudies aan de Univer-
siteit Leiden. Ze is een jaar op uitwisseling in Shanghai en houdt ons in 
Babel op de hoogte van haar avonturen en bevindingen.

Zonder Google

Tekst /// Kim Visbeen   Beeld /// Daniel Webb

COLUMN KIM
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geschreven, maar anoniem. Voor de rest zijn com-
mercie en redactie echt van elkaar gescheiden. 
Behalve dat wij als redactie al het geld opmaken 
natuurlijk.’

Hm, dat klinkt best oké. Bovendien zijn alle media 
tegenwoordig afhankelijk van inkomsten uit ex-
terne bronnen. Zoals Vogue, dat een fotoshoot met 
Pradajurken plaatst omdat Prada hen er bakken 
geld voor geeft. En bovendien: dat wij geen on-
derkinfoto van Frank durven te publiceren komt 
omdat we afhankelijk zijn van faculteitsgeld. VICE 
heeft het gewoon vanaf het begin een stuk slim-
mer aangepakt: ze gebruiken hun populaire jour-
nalistieke naam om merken aan zich te binden en 
steken het verdiende geld vervolgens in journalis-

tiek waar ze zelf achter staan. Daarnaast geeft het 
binnenkomende geld VICE de mogelijkheid een 
gratis medium te blijven.

Tot slot: denk je dat het feit dat VICE gratis te 
lezen is ook meehelpt aan jullie populariteit?
‘Ja, tuurlijk. Je hoeft geen abonnement op ons  
te nemen om ons te lezen. We zijn overal op het 
internet te vinden, je kunt niet om ons heen.  
En met onze zeven verschillende kanalen kunnen 
we een breed scala aan onderwerpen aansnijden. 
Binnenkort lanceren we een Nederlandse vari-
ant van VICEnews, waar we echt pure nieuwsfei-
ten gaan verslaan, maar dan wel in de typische  
VICE-stijl. Ook VICEnews blijft natuurlijk gratis 
toegankelijk.’

We geven ons over. VICE werkt gewoon heel 
goed. Oké, ze schrijven veel over drugs, seks en 
het uitgaansleven maar dat betekent niet dat die 
verhalen per se banaal of oppervlakkig zijn. Een 
achtergrondverhaal over wat er gebeurt als por-
nosterren zwanger worden, hoe het is om een 
nachtclub te runnen in oorlogsgebieden en wat de 
verwoestende drug Krokodil doet met de jeugd in 
Siberië: het is eenvoudigweg interessante en ver-
nieuwende journalistiek, die aansluit bij de bele-
vingswereld van de jonge mensen die het lezen.

Bovendien is Wiegertje gewoon heel aardig, is er 
niets mis met lekkere koffie en hebben we zelf ook 
leuke broeken aan. Weg met de vooroordelen, we 
zijn simpelweg een beetje jaloers. 

HET INTERVIEW

Maart 2016 13

HET INTERVIEW

Op zoek naar een leuke vrouw voor op de 
cover van deze februari-Babel kwamen we 
eind vorig jaar Wiegertje Postma tegen 

in de Viva400. Daar stond ze tussen de door het 
vrouwenblad gebombardeerde powervrouwen, 
die Nederland aan het bestormen zijn met hun 
supervagina’s. Aangezien Wiegertje niet alleen de 
rol van hoofdredacteur vervult maar ook zelf een 
reeks essays onder de titel Alles is seksime heeft 
geschreven, hebben we haar er maar niet mee ge-
confronteerd. Ze zou er zomaar eens een behoor-
lijk pittig gekruide mening over kunnen hebben. 
En daar kwamen we niet voor. We kwamen om 
het geheime recept achter het succesvolle online 
jongerenmagazine te achterhalen (en eventueel te 
stelen).

Zelfs als UvA-orgaan is het goed om af en toe  
een beetje zelfreflectief te zijn. We kwamen tot 
de conclusie: VICE is populair. Hoe komt dat? Wat 
doen wij verkeerd en wat kunnen we leren van 
een grote jongen (of meid)? En zo kwam het dat 
we op een koude dinsdagochtend binnenstapten 
in het heel erg grote, lichte VICE-hoofdkantoor 
aan de Reguliersdwarsstraat. Vol vooroordelen  
natuurlijk, want zo gaat dat nu eenmaal wan-
neer je iemand mild benijdt. Zo was de koffie te 
lekker en had het meisje bij de balie een te mooie 
broek aan. De kleding van de rondlopende veel te  
knappe redacteurs was sowieso te hip. De banken 
waren te modern én te retro tegelijk. VICE wordt  
te goed gelezen onder mensen die ook Babel  
zouden moeten lezen, dus daar zit vast een  
addertje onder of zo. Met die zaken in ons achter-
hoofd schoven wij aan bij Wiegertje, sinds 2015 
hoofdredacteur van alle Nederlandse redacties 
van VICE.

Wiegertje. Wat is het geheim van VICE?
‘Dat is moeilijk uit te leggen. Het is meer een  
gevoel. Bij VICE schrijven mensen verhalen die 
ze zelf graag willen vertellen. Het kan in principe 
overal over gaan, zolang het maar goed geschre-
ven is en het niet al eens door iemand anders is 
gedaan. Maar het is best ingewikkeld. Soms heb-
ben we stagiaires die het na vijf maanden nog 
steeds niet begrijpen. We zullen bijvoorbeeld voor 
een verhaal niet snel vijf experts bellen. Maar dat 
betekent niet dat we helemaal nooit een expert er-
gens voor zullen bellen. Snap je: je moet er echt 
een beetje gevoel voor krijgen.’

Oké. Maar het belangrijkste is dat de per- 
soonlijke interesse van de redacteurs en 
freelancers leidend moet zijn?
‘Ja. We selecteren natuurlijk wel. Veel verhalen 
wijs ik af tijdens redactievergaderingen. We vin-
den diversiteit heel erg belangrijk. We willen niet 
alleen stukken die voor en door roomblanke jon-
getjes geschreven zijn. Doordat onze verhalen 
over allerlei verschillende onderwerpen gaan, 
trekken we ook heel diverse mensen aan. Daar-
naast moet alles natuurlijk goed geschreven zijn 
en ook wel in lijn met de VICE-stijl.’

Wiegertje zit ontspannen in haar stoel met een 
groot glas zeer normaal ogende thee (huh, geen 
flat white met sojamelk en quinoa-topping?). Ze 
draagt normale kleding voor iemand van 28 en ze 
praat ook niet met een nep-Amsterdams accent. 
Wel weet ze zich prima te verweren als we in de 
good cop/bad cop-versnelling gaan.

Jullie schrijven veel over seks en drugs. 
Provoceren jullie expres om lezers te trekken?
‘We provoceren niet expres, maar we kijken wel 
wat andere media met een nieuwsitem doen en 
proberen dan om dat nieuwsitem dan op een eigen 
manier te coveren. Seks en drugs zijn nu eenmaal 
onderwerpen die mensen van onze doelgroep,  
hoger opgeleiden tussen de achttien en dertig jaar, 
interesseren. Maar we schrijven ook over genoeg 
andere dingen. Naast een artikel over wat er ge-
beurt met je ogen als je drie soorten drugs tegelijk 
neemt, staat een reportage over iemand die in een 
vrachtwagen naar Nederland is gevlucht. Ook heb-
ben we vorig jaar bijvoorbeeld uitgebreid verslag 
gedaan van de Maagdenhuisprotesten.’

Dat klopt. Waar VICE van de bezetting kekke po-
laroids vanuit kikkerperspectief plaatste, (wat 
veel leuke - want oncharmante - kiekjes van Lou-
ise opleverde) hadden wij grote moeite met het 
zinvol verslaan van de bezettingen. Omdat we 
een maandblad zijn, maar ook omdat we door de  
faculteit worden gefinancierd en het dus niet echt 
konden maken om Frank van Vree expres met on-
derkin te fotograferen. Babel valt of staat bij het 
geld dat door de faculteit voor ons wordt uitge-
trokken. We zijn in principe dus niet journalistiek 
onafhankelijk.

Voor een faculteitsblad is dit onvermijdelijk en 
dus wordt er niet raar van op gekeken. Voor een 
onafhankelijk opgericht medium als VICE zou dit 
problematischer zijn. En het belangrijkste punt 
van kritiek dat mensen op VICE hebben is dan ook 
dat ze te afhankelijk zouden zijn van hun geld-
schieters. De samenwerking met merken die VICE 
financiëren zou hen beletten oprechte journalis-
tiek te bedrijven.

Kunnen jullie wel journalistiek onafhankelijk 
zijn als jullie je zo inlaten met sponsoring 
door merken?
‘De commerciële en de redactionele kant van VICE 

zijn twee gescheiden afdelingen. De commerciële 
afdeling maakt advertenties en campagnes voor 
merken. Maar de redactionele kant heeft hier niets 
mee te maken. Natuurlijk komt er weleens iemand 
van de sales binnenstappen omdat we iets lulligs 
over een merk schrijven waar hij net mee in ge-
sprek is. Maar een goed salespersoon moet ook 
dat kunnen verkopen aan een merk.’

Hoe verkoopt die salespersoon dat dan? 
Jullie kunnen toch niet negatief over een 
merk schrijven waar jullie tegelijkertijd een 
campagne voor aan het ontwikkelen zijn?
‘De redactionele afdeling bedenkt geen campag-
nes. Het werkt zo: VICE heeft een heel sterk imago 
wat betreft geloofwaardigheid. Mensen van onze 
generatie lezen zo ontzettend veel online, ze 
hebben het direct door wanneer een artikel niet 
oprecht is geschreven. Merken willen met VICE 
samenwerken, vanwege dat imago van geloof-
waardigheid. Als VICE die geloofwaardigheid ver-
liest, door geen onafhankelijke journalistiek meer 
te bedrijven, dan zijn we de lezer en daarmee het 
merk kwijt. Het is echt een soort dans. Merken 
moeten met ons willen samenwerken én jongeren 
moeten ons willen lezen. En daarom is het nood-
zakelijk commercie en redactie strikt van elkaar te 
scheiden.’

Waarom doen media dat dan niet allemaal 
op die manier? Een reclamebureau en een 
journalistieke redactie die los van elkaar 
opereren?
‘Ik ga niet vertellen hoe andere media met hun 
financiën moeten omgaan. Maar VICE doet dit al 
vanaf zijn ontstaan zo. Wij zijn op deze manier 
groot geworden. Ik was laatst op een hoofdredac-
teurendag waar hoofdredacteuren van allerlei Ne-
derlandse media bijeenkwamen en het was echt 
een beetje een vreemd gevoel. De teneur was dat 
het steeds maar minder ging bij elk blad, terwijl 
het bij ons juist alleen maar beter gaat.’

Maar nog even voor de duidelijkheid: hoe 
zit het dan met het gesponsorde artikel op 
de startpagina van VICE? Dat is toch pure 
reclame?
‘Dat klopt. Dat is een advertorial. Een redacteur 
schrijft een advertentietekst voor een merk en 
dat komt als artikel op de startpagina. Er staat bij 
dat het een gesponsord artikel is. Maar we delen 
dit artikel zelden op onze Facebook-pagina en er 
staat dus duidelijk bij dat het een advertentie is. 
Het wordt ook niet in de persoonlijke VICE-stijl 

WE WILLEN NIET 
ALLEEN VERHALEN DOOR 
EN VOOR ROOMBLANKE 

JONGETJES

BIJ HEEL VEEL MEDIA 
GAAT HET STEEDS MIN-
DER, TERWIJL HET BIJ 
ONS EIGENLIJK STEEDS 

BETER GAAT
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UITGELICHT

Boekhandel: De Boekenboom
Adres: Spuistraat 230
Specialiteit: Antiquarische zeldzaamheden en opmerkelijk proza
Recensent: Emma Sprangers

Modern proza, zelfhulpboeken, welbekende klassiekers, science fiction met 
flitsende kaften, stoffige paperbacks over vergeten geloofsovertuigingen: 
de smalle pijpenla aan de Spuistraat huist het allemaal. Tussen de strak 
beboekte muren ruikt het naar gesmolten boter en oude shag. Het plafond 
draagt een jurk van rood fluweel. Helemaal achterin zit de eigenaar onver-
stoord te roken, omringd door niet-lopende klokken en op het eerste gezicht 
willekeurige beeldjes. Het duurt even voordat de structuur duidelijk wordt. 
Bij binnenkomst vindt men de populaire pronkstukken: Nabokov, Campert, 
Willem Frederik Hermans, Salter. Vermoedelijk wordt zo geprobeerd om de 
onschuldige boekenwurm verder naar binnen te lokken. Een verzameling 
kleurrijke lp’s en een handjevol zwart-wit foto’s van naamloze mensen lei-
den je dieper de zaak in. Hoe verder je komt, hoe meer titels je vindt als Sex 
On Acid, Ontmoeting met je schaduw en The Mermaid And The Minotaur. De 
rokende boekenbewaker is even eigenwijs als zijn aanbod. Zijn felle discus-
sie met een klant die hem zijn collectie Engelse chicklits wil aanbieden ‘voor 
alle toeristen die hier langslopen’ is misschien wel even vermakelijk als de 
verstopte hoek achterin de winkel.

Boekhandel: Perdu
Adres: Kloveniersburgwal 86
Specialiteit: Poëzie
Recensent: Djuna Spreksel

Op een steenworp afstand van de Oudemanhuispoort ligt Perdu, de enige 
gespecialiseerde poëzieboekhandel van Amsterdam. Voor de liefhebbers 
van dichtkunst en bijzondere literatuur is het een aanrader. Naast de winkel 
heeft Stichting Perdu ook een uitgeverij en theater, waar wekelijks literaire 
avonden plaatsvinden. De boekwinkel blijkt niet groot in omvang, maar des 
te meer in collectie. Perdu is prettig ingericht: het is goed verlicht en on-
danks de hoge kasten met bundels en literaire tijdschriften waaronder Das 
Magazin en De Revisor, ademt de winkel een ruimtelijke sfeer uit. De klas-
siekers blijken ruim vertegenwoordigd: er ligt werk van Hugo Claus, Bertolt 
Brecht en Goethe, evenals van de Engelse schrijvers T.S. Elliot en T. Yeats. 

Ook de lezers van de veel oudere poëzie komen aan hun trekken met de 
vuistdikke bundel The Greek Poets – Homer To The Present. Daarnaast zijn er 
kleinere hoekjes ingericht in onder andere de categorieën ‘Bijzondere uitga-
ven’ en ‘Haiku’s’. De Nederlandse dichters zijn het ruimst vertegenwoordigd 
met twintigste-eeuwse avant-gardistische dichters als E. Du Perron en Van 
Ostaijen en er is flink wat Nederlands werk in Engelse uitgave beschikbaar. 
Naast de klassieke, gevestigde namen besteedt Perdu gelukkig ook aandacht 
aan recenter werk: op een tafel in het midden van de zaak ligt pas uitge-
bracht werk van Stefan Hertmans en de laatste bundel van Joost Zwagerman. 
Een zaak waar elk (heimelijk) dichtershart sneller van gaat kloppen. 

Boekhandel: Het Fort van Sjakoo
Adres: Jodenbreestraat 24
Specialiteit: Radicale stromingen, pamfletten, sociale geschiedenis, 
kritische literatuur
Recensent: Aimée Plukker

Het aanbod van Het Fort van Sjakoo valt niet in één zin te beschrijven. 
Hoewel de meeste studenten de boekhandel kennen als ‘de anarchistische 
boekwinkel’, is hun aanbod veel breder: van boeken over black studies tot 
filosofie, en van tweedehands literatuur tot lectuur over het marxisme en 
het situationisme. Situationisme? De verkoper probeert de beweging uit te 
leggen, maar geeft toe dat het wat lastig is in slechts een paar zinnen. 
Gelukkig heeft de winkel een boekje van €1,50 waarin de beweging kort 
wordt toegelicht. Naast boeken zijn er ook tijdschriften (sommige zelf 
geïmporteerd), cd’s, lp’s (vooral punk), T-shirts en ansichtkaarten te koop. 
Ondanks het grote aanbod is de winkel ruim. Terwijl ik dankzij de gemoede-
lijke sfeer rustig alle boeken bekijk – gewapende strijd, repressie, veel 
sociale geschiedenis - klinkt op de achtergrond zachte punk(rock) en praat 
de verkoper met verschillende klanten: ‘Toen Stalin overleed ging ook alles 
naar de klote.’ Naast het ruime, specifieke aanbod maakt het niet-commerci-
ele karakter deze boekhandel bijzonder: er werken alleen maar vrijwilligers. 
Zonder mijn gezochte pamfletten die al ruim dertig jaar niet meer worden 
uitgegeven (bleken collectors items), maar met contactgegevens van een van 
de makers en een recente uitgave van de anarchistische groep Amsterdam 
(‘Over het fenomeen van bullshit banen’), verlaat ik het fort dat door het 
bijzondere aanbod voor menig geesteswetenschapper de moeite waard is 
om te bezoeken. 

14 Babel
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Boekhandel: Pegasus
Adres: Singel 367
Specialiteit: (vertaalde) Slavische literatuur
Recensent: Lodewijk Verduin

Boekhandel Pegasus ligt verstopt aan het uiteinde van de Singel, vrijwel 
recht achter het Spui. Deze kleine boekhandel begon in de jaren 30 als een 
communistische uitgever en boekverkoper, maar is door de jaren uitge-
groeid tot een specialist op het gebied van Slavische literatuur. Daarin mag 
Pegasus ook een ware expert heten: niet alleen beheren ze een uitgebreide 
collectie en geven zij onder hun eigen naam canonieke en minder be-
kende teksten uit in goedkope edities, ook publiceren ze lesmethoden die 
bijvoorbeeld aan de UvA gebruikt worden. De sobere winkel is gevuld met 
vertaald proza, poëzie, Russische kunstboeken en biografieën, reisgidsen en 
lesmethoden. Het assortiment is uitgebreid en toegespitst op de nieuwsgie-
rige of gespecialiseerde lezer. Er zijn weinig boekhandels waar je naast de 
te verwachten Dostojevski en Tolstoj probleemloos obscuurder werk van 
Charms, Majakovski, Bjelyj en Jerofejev kunt vinden. De communistische 
teint is wellicht vervlogen, maar in de vriendelijkheid van het personeel is 
hetzelfde gemeenschapsgevoel nog af te lezen. Na een gesprek over het com-
munisme en poëzie verlaat ik de winkel met de eerder onvindbare vertaalde 
gedichten van Jesenin onder mijn arm. 

Boekhandel: Vrolijk
Adres: Paleisstraat 135
Specialiteit: LBGTQ literatuur
Recensent: Koen de Groot

In de Paleisstraat, op een steenworp afstand van het Bungehuis en het P.C. 
Hoofthuis, bevindt zich boekhandel Vrolijk. Aan de vlaggenstok wappert fier 
de regenboogvlag en de beschrijving gay lesbian bookshop laat weinig te ra-
den over. De verkoper blijkt zelf ook een uiterst vrolijk figuur te zijn. Direct 
na binnenkomst neemt hij me op sleeptouw door de kleine zaak en toont 
me het assortiment. Dat blijkt behoorlijk divers te zijn. Zolang de auteur 
of het boek een ‘roze link’ heeft, is het werk namelijk geschikt voor Vrolijk. 
Dit resulteert in een gemêleerd aanbod. Dvd’s, hoewel tamelijk duur, zijn er 
in overvloed en dat geldt ook voor kleinigheden als kalenders, posters en 
postkaarten. Maar de grootste verscheidenheid zit hem in het boekenassor-
timent zelf. Vanzelfsprekend zijn Tofik Dibi’s Djinn en de boeken van Boris 
Dittrich er te vinden, maar ook het vierluik De Grote Eeuw van de Zweedse 

schrijver Jan Guillou is er integraal te koop. Werken als The Big Penis Book 
(in 3D bovendien) en Best Lesbian Bondage maken dat ook degene die op 
zoek is naar wat saillanter werk bij Vrolijk aan zijn trekken komt. Vrolijk is 
kortom de juiste plek voor eenieder die holebigerelateerde boeken en dvd’s 
wil aanschaffen, maar voor de hetero FGw-studentenden is het zaakje weinig 
interessant.  

Het is te voorspelbaar om lezers in de boekenweek door te verwijzen naar 
Athenaeum, Scheltema en Van Rossum: boekhandels die iedere zichzelf 
respecterende student wel kent. Daarom schenkt Babel aandacht aan vijf 
bijzondere niche boekhandels die een onoplettende wandelaar gemakkelijk 
ontgaan.   Beeld /// Leanne van Steensel van der Aa

Bijzondere boekhandels
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filmfestival in Amsterdam voor specifieke niches en iedereen vindt dat prima. 
Niemand vraagt zich af waarom dat nodig is. Wij krijgen die vraag wel.’ Borkes 
gelooft wel dat het festival een andere inhoud heeft gekregen met het verstrij-
ken van de tijd. Aangezien de eerste editie de Stonewall-incidenten herdacht, 
had het evenement een wat politiekere lading. Ook was het filmaanbod in-
dertijd van een meer experimentele en activistische aard. Tegenwoordig is er 
veel meer zichtbaarheid en daarmee meer ruimte voor mensen van buiten de 
community. Ook de pers beschouwt het festival nu als serieus. Dit is volgens 
Borkes deels te danken aan het winnen van prijzen, of aan voorvertoningen 
op grote filmfestivals in Cannes en Venetië. 

Een terugkerend thema in oudere LGBTQ-films was slachtofferschap. Ho-
moseksuele personages pleegden vaak zelfmoord. Deze thematiek is nu niet 
meer alomtegenwoordig. Volgens Borkes eindigen homoseksuele personages 
nog vaak alleen in een film, maar hij grapt dat ze het er tegenwoordig wel 
levend af brengen. Het thema van de Roze Filmdagen is dit jaar heldendom. 
Borkes bevestigt dat hij hiermee bewust een positieve boodschap uitdraagt. 
Hij hoopt dat leden van de LGBTQ-community beseffen dat zij zich geen 
slachtofferrol hoeven aan te meten. 

Talrijke verhalen 
Volgens Borkes is individuele emancipatie niet het enige doel van de Roze 
Filmdagen. Het festival is voornamelijk bedoeld als ontmoetingsplek voor 
mensen uit de community. Het biedt hen de mogelijkheid om met gelijkge-
stemden dingen te delen. Borkes benadrukt echter dat hij zijn publiek ook 
een spiegel wil voorhouden door hen te wijzen op de eigen hokjesgeest. De 
afsluitende film van de Roze Filmdagen vertelt dan ook het verhaal van een 
homoseksuele man die verliefd wordt op een vrouw, wat hem de afkeur van 
zijn vrienden oplevert. 

De geschiedenis van de Roze Filmdagen toont ons dat er niet één verhaal te 
vertellen valt over de LGBTQ-community. Ook vormen haar leden geen sta-
tisch geheel: wellicht neemt het aantal letters achter de L in de toekomst ver-
der toe. Zo spreken sommige mensen al van LGBTQIA, waarbij interseksuelen 
en aseksuelen ook een plekje krijgen. De talrijke verhalen herinneren ons te 
waken voor de menselijke hang naar een eendimensionaal verhaal. Het is dit 
eendimensionale denken dat emancipatie en wederzijds begrip verhindert. 

HET HOMOSEKSUELE KARAKTER 
VAN EEN PERSONAGE WORDT 
IN FILMBESCHRIJVINGEN VAAK 

WEG GEFILTERD

Maart 2016

 
De Roze Filmdagen vinden plaats in het Ketelhuis te Amsterdam van 10 
t/m 20 maart. Naast een honderdtal films zullen er gastsprekers te zien zijn 
en vinden er discussies plaats over de community.

Weg was het enige wat ik wilde. Weg uit de wereld vol met Range Rovers, 
hockeysticks en de jongens in Ralph Lauren-polo’s. Ervoor zorgen dat ik 
nooit meer een voet hoefde te zetten in die buurt. De Range Rover was 
bij ons ver te zoeken: een tweedehands Citroën ZX stond voor de deur 
geparkeerd en mijn vader liep rond in tweedjasjes en versleten ribbroe-
ken. Mijn moeder was geen vrienden met de andere hockeymoeders en 
ik dus ook niet met hun kinderen. Ik baalde als tiener. Waarom kon mijn 
vader geen rode of oranje broek aan trekken? Ik schaamde me als hij in 
zijn gekke kleren bij school stond. Ik hoorde er niet bij. Na het behalen van 
mijn diploma vertrok ik en keek ik niet meer om.

Op de universiteit voelde het alsof ik opnieuw kon beginnen. Het deed er 
niet meer toe wie je vroeger was, een nieuwe ik kon ontwikkeld worden. 
De muurbloempjes op de middelbare school kunnen in een nieuw jasje 
kruipen. De slet kan al haar wilde haren verliezen. De grootste nerd kan 
veranderen in de populairste jongen. En ik, de impopulaire alternatieve-
ling te midden van een te bekakte wereld, kon dat imago van me afschud-
den. Medestudenten namen ieder weekend een zak vuile was mee naar 
hun ouders. Vijf dagen in de week woonden ze hier en in het weekend wa-
ren ze weer even kind. Ik niet. Ik besloot nooit terug te gaan. Hier voelde 
het fantastisch. Niemand kende mijn verleden of wist wie ik vroeger was.

De laatste maanden van mijn studie zijn ingegaan. Krijg je na je studie 
weer de kans om met een schone lei te beginnen? Als student kom je er-
achter wat je idealen zijn. Welke politieke partij je aanstaat en bij welke 
mensen je je wel fijn voelt of niet. Maar als je werkt, kun je dan dit in-
dividu blijven, of kom je in een wereld terecht waar je je opnieuw moet 
aanpassen? Je wereld wordt de werkvloer, net zoals dat vroeger de mid-
delbare school was. Of heb ik nu genoeg ruggengraat en hoef ik niet meer 
te vluchten?

Schone lei

Tekst /// Hannah Hamans   Beeld /// Daniel Webb

COLUMN HANNAH
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Toen in 1996 bleek dat er geen derde editie van het Internationale Gay 
and Lesbian Filmfestival Holland tot stand zou komen, besloot een 
groepje betrokkenen van de kleine filmhuizen Cavia en Rialto een eigen 

festival op te zetten. In de grote bioscopen werden er nog weinig films met 
homoseksuele thema’s vertoond. Veel materiaal bleef liggen en kreeg nooit 
het podium dat het volgens dit groepje verdiende. De eerste editie van het 
Amsterdamse festival vond in beide filmhuizen plaats rond de 27ste herden-
king van de Stonewall-rellen. Mede dankzij het enthousiasme van Borkes, die 
zich in 2002 bij de organisatie voegde, groeide het festival uit tot een jaarlijks 
terugkerend evenement. Aanvankelijk hadden de Roze Filmdagen een ietwat 
underground en ongeorganiseerd karakter. Tegenwoordig wordt het festival 
uitgebreid aangekondigd, vindt het in het Ketelhuis 
plaats en kent het een programma dat zich over elf da-
gen uitstrekt. Wat is er in die twintig jaar inhoudelijk 
veranderd en is het nog nodig om een apart festival 
voor de LGBTQ-community te organiseren?

Schijntolerantie
Evenementen omtrent de LGBTQ-community nemen 
toe en lijken zowaar een rage te worden. De Gay Pri-
de is al jarenlang populair onder een divers publiek 
en de Reguliersdwars lijkt steeds meer een drukbe-
zochte uitgaansplek waar jonge, extravagant geklede 
studenten de kans krijgen te doen wat ze willen, en 
waar seksuele kaders vloeibaar zijn. Ook op cultureel 
gebied lijkt er een nieuwe waardering te ontstaan 
voor kunst voor en door de community. Zo werd het 
evenement ‘The Gaze’, een reeks voorstellingen van 
klassieke LGBTQ-films van het Eye, massaal gedeeld 
op Facebook. Vanwaar deze plotselinge belangstelling 
voor de community? Duidt dit op een grotere mate van 
acceptatie? 

Borkes: ‘We zijn in principe heel ver gekomen: qua 
wetgeving is alles wel zo’n beetje gelijk voor hete-
roseksuelen en homoseksuelen. In de praktijk is er 
echter toenemend geweld gericht op homoseksuelen 
en neemt de tolerantie juist af. Dit hangt deels samen 
met onze groeiende stad waarin niet iedereen even tolerant is. Tegelijkertijd 
wordt het geweld ook zichtbaar doordat homoseksuelen gemakkelijker aan-
gifte doen dan voorheen. De Amsterdam Pride, zoals de Gay Pride nu heet, is 
meer een heterofeestje geworden. Een soort koningsdag, maar dan met lekker 
weer en op een boot. Van het bewustzijn dat aan de Pride verbonden was, is 
weinig over. Er lijkt een soort schijntolerantie te heersen: op één dag in het 
jaar staan mensen uitgedost als een soort Topper langs de waterkant, maar 
de volgende dag moet iedereen zich weer normaal gedragen. Mensen binnen 
de gay community hebben soms het idee dat het feest van hen wordt afgepakt. 
Mensen die niet tot de gay community behoren snoepen mee, maar bevatten 
de problematiek achter de community niet. Voor transgenders is er de laatste 
tijd erg veel aandacht. Dat vind ik goed, maar toch voelen ze zich nog een 
beetje achtergesteld. Het schiet veel transgenders in het verkeerde keelgat 
dat een transgender personage als in The Danish Girl door een cis-man (een 
man geboren als man, red.) wordt gespeeld. Dat soort dingen liggen erg ge-
voelig. Toen het festival net op gang kwam, ging het vooral om lesbische vrou-

wen en homoseksuele mannen. Dat werd uiteindelijk als niet volledig genoeg 
gezien en sinds vorig jaar spreken we van LGBTQ, maar die groter wordende 
groep moet je wel allemaal met de programmering tevreden kunnen stellen.’  

Verborgen thematiek
Je kunt je afvragen of een filmfestival dat specifiek georganiseerd wordt voor 
de LGBTQ-community een positieve invloed heeft op de acceptatie van deze 
groep. Als het evenement zo expliciet gepresenteerd wordt als alternatief, 
verworden de leden van de community wellicht nog meer tot ‘de ander’. Bij 
de aankondiging van een willekeurige blockbuster wordt de heteroseksuele 
geaardheid van de hoofdpersonages immers ook niet benadrukt. 

Borkes: ‘Het is een ontzettend lastige kwestie. Tegenwoordig heb je erg veel 
series op Netflix en HBO met homoseksuele en dan vooral lesbische karakters 
– homoseksuele  vrouwen worden als minder bedreigend beschouwd voor de 
man. Toch blijven films over de community schaars. Het zijn vaak kleine pro-
ducties waarvan de makers vrezen een meerderheid van het bioscooppubliek 
te verliezen als de homoseksuele thematiek te openlijk wordt uitgedragen. 
Het homoseksuele karakter van een personage wordt in filmbeschrijvingen 
vaak weg gefilterd. Dan ontstaat het probleem dat mensen uit onze com- 
munity niet weten dat de film zo’n thema draagt. Tijdens ons festival krijgen 
deze films een podium en bieden we onze kijkers iets waar ze zich mee kun-
nen identificeren. Het is soms heel fijn om wel jouw verhaal op het witte doek 
te zien.’ 

Van slachtoffer tot held 
Borkes legt uit dat hem elk jaar de vraag wordt gesteld waarom een afzonder-
lijk festival voor de LGBTQ-community nodig is. ‘Elk weekend is er wel een 

Zoveel mensen zoveel verhalen
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de eerste editie van de Roze Filmdagen tot stand kwam. We spraken met 
Werner Borkes, directeur van de aankomende editie, over de blijvende relevantie van dit LGBTQ-filmfestival.   
Tekst /// Jetske Brouwer en Emma Sprangers   Beeld /// Sarah Knüpfer



Wie voor zijn vrijdagmiddagbiertje weleens bij Van Zuylen, De Barones of Zeezicht komt, heeft ze ongetwijfeld gezien: 
de (illegaal) gespoten haaientanden in klein formaat op de kruising tussen de Torensteeg en de Spuistraat. Ze zijn het 
doorlopende project van buurtbewoner Hans*, die al zo’n drie jaar regelmatig ‘tandenpoetst’.   
Tekst & Beeld /// Aimée Plukker en Anne Wijn 

BEELDREPORTAGE

Maart 2016

Gewapend met een spuitbus en gekleed in overall en lichtgevend hesje met de slogan ‘Het kan nog erger – Dr. Teiger’ (de s van steiger op zijn overal is zwart 
gemaakt), gaat Hans aan de slag. Het sjabloon heeft hij zelf gemaakt om zo de haaientanden snel en gemakkelijk over te spuiten, de verf koopt hij voor een 
paar euro bij de Action. Omdat hij goedkope verf gebruikt, slijten de haaientanden snel door regen en fietsers. Daarom moet hij ze geregeld overspuiten. Twee 
keer heeft de gemeente de haaientanden weggehaald, maar Hans heeft ze direct terug gespoten, ondanks de verkeersdrempel die de gemeente laatst op de 
Spuistraat heeft aangelegd. ‘Alleen de haaientanden laten echt duidelijk aan fietsers zien dat dit een gevaarlijk kruispunt is.’

Veel mensen zijn Hans dankbaar. Zo stoppen taxichauffeurs terwijl hij bezig is met spuiten om hem aan te moedigen en te bedanken. Sinds de haaientanden er 
staan, is het zowel de chauffeurs als omwonenden opgevallen dat er minder ongelukken gebeuren. Fietsers die met hoge snelheid van de Torensluis af komen 
rijden, remmen nu bij de kruising. Daarom blijft Hans om de zoveel maanden nachtelijk ‘tandenpoetsen’.

* De echte naam van Hans is bekend bij de redactie

De haaientandenman
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Drie jaar geleden kwam een vriend van Hans bijna om het leven toen hij op zijn fiets vanuit de Torensteeg met volle vaart tegen een auto in de Spuistraat botste. 
Hans besefte: dit kan niet. ‘De kruising is gevaarlijk, omdat je als fietser niet ziet dat je op een doorgaande weg afrijdt.’ Sinds het ongeluk van zijn vriend besloot 
Hans zelf illegaal haaientanden te spuiten. Illegaal, omdat graffiti spuiten op openbare plekken niet mag. Daarom doet Hans het ’s nachts.

Hans krijg een boete van €400 en komt een nacht in de cel terecht als hij door de politie wordt betrapt. Daarom moet het snel gebeuren en helpen er altijd 
een paar vrienden mee. Zij staan op de uitkijk om te waarschuwen als er een politieauto aankomt. Hun veiligheidspaaltje is er om fietsers tegen te houden. 
Zolang de verf nat is, mogen ze niet over de haaientanden rijden. Een vriend houdt de fietsers tegen en ook Hans let goed op: ‘Hee, even omrijden, natte verf, 
natte verf!’.

19
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Bij het binnentreden van Dohmens statige 
huis aan de Utrechtste Nieuwe Gracht valt er 
niet aan te ontkomen: we zijn in het hol van 

een filosoof. Pal naast de deur staat een zwaar hou-
ten tafel, tot aan de randen toe volledig bedekt met 
keurige stapels papier, boeken en bundels. Alleen 
in het midden van de tafel is een kleine uitsparing 
vrijgelaten waar de joviale Tilburger ruimte heeft 
om te werken. Het typeert Dohmen. Hij mag dan 
wel met emeritaat gegaan zijn, de breedsprakige 
Dohmen is nog altijd een druk bezet man en publi-

ceert frequent. Zijn favoriete onderwerp momen-
teel: het Humboldtiaanse Bildungsideaal – waarin 
culturele vorming en het vermogen tot moreel oor-
delen en kritisch denken centraal staat.

U bepleit ervoor om Bildung landelijk te gaan 
implementeren in het onderwijs. Ook op uni-
versiteiten. Waarom acht u dit noodzakelijk?
‘Toen ik ging studeren aan het einde van de jaren 
60, ging het maar om één ding: emancipatie. We 
wilden ons losmaken van de Kerk, van de staat, 

van de paternalistische verhoudingen en ga zo 
maar door. In de filosofie heet dat ‘negatieve vrij-
heid’: jezelf losmaken van elke bemoeizucht. En 
eigenlijk zie je dat er tot aan de jaren 00 van deze 
eeuw enorm gewoekerd wordt met deze negatieve 
vrijheid. Toen betekende Bildung: hoe kun je goe-
de van foute inmenging onderscheiden? Het idee 
van ‘positieve vrijheid’ daarentegen, veronderstelt 
dat je in staat bent om autonoom te zijn, om je ei-
gen keuzes te maken en om te weten wat je wilt 
en dat op een verantwoorde manier te doen. Dat is 
vandaag de  invulling van Bildung: begeleide zelf-
vorming. Vanuit een eigen houding verantwoorde 
keuzes maken.'

U was twintig jaar verbonden aan de Universi-
teit van Humanistiek (UvH), een universiteit die 
Bildung hoog in het vaandel heeft staan. Kunt 
u uw onderwijsvisie hier kwijt?
‘Het is treurig om te constateren dat de oplossing 
steeds minder bij de UvH ligt. Er worden daar nog 
steeds goede dingen gedaan, maar ook zij zijn de 
kluts inmiddels kwijt: het rendementsdenken 
heeft vat op ze gekregen. Een ander groot pro-
bleem is dat er geen holistisch programma is. Ie-
dereen werkt in zijn eigen straatje en is te weinig 
bezig met wat collega’s bij andere vakken doen.’

U spreekt u dus uit tegen het rendementsden-
ken op de universiteit. Maar als een studie elk 
jaar maar rond de twee studenten aantrekt en 
tegelijkertijd wel veel geld kost, is het dan niet 
logisch dat die studie wordt opgeheven?
‘Ik denk dat er studies zijn die intrinsieke waarde 
hebben en die bewaard moeten blijven. Het is een 
ramp wanneer bepaalde beleidsmensen er niets 
meer in zien, omdat ze de studie niet begrijpen 
of het geld er niet voor over hebben om de stu-
die voort te laten bestaan. Ik denk dat ze er het 
geld voor over móeten hebben. Ook voor de twee  

De tekst ‘Bildung? Ik kan geen Duits’ werd tijdens de grote protestmars tegen het College van Bestuur van maart 2015 
veelvuldig gebruikt als protestleus. Joep Dohmen (1949), emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan 
de Universiteit van Humanistiek, werpt zich sinds jaar en dag op als paladijn van de Bildung. Een gesprek over Bildung, 
rendementsdenken en de rol van de geesteswetenschappen.   Tekst /// Koen de Groot en Vincent Smit     Beeld /// Charlotte Klein

Bildung als ideaal

GEESTESWETEN-
SCHAPPEN ZOUDEN VER-
PLICHT MOETEN WORDEN 
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HET INTERVIEW

Eén van de partijen die in november 2014 met-
een van zich liet horen was Humanities Rally, 
een actiegroep bestaande uit studenten, ont-

staan naar aanleiding van de aangekondigde bezui-
nigingen en de geplande invoering van het beruch-
te Profiel 2016. Het collectief is nog steeds actief en 
heeft zich inmiddels ook laten vertegenwoordigen 
in de Facultaire Studentenraad (FSR) van de FGw. 
Lennard van Uffelen, student Slavische talenen 
culturen, is één van de Humanities Rally-leden 
die nu deel uitmaken van deze raad. Hoe staat het 
ervoor met de herziening van het allocatiemodel, 
het model waarmee de UvA de rijksbijdrage en het 
collegegeld over de faculteiten verdeelt, en tevens 
één van de speerpunten van Humanities Rally? 
Van Uffelen: 'Het College van Bestuur (CvB) heeft 
hierin wel wat wijzigingen doorgevoerd. Tot vorig 
jaar kregen faculteiten alleen onderwijsgeld voor 
studenten die hun diploma binnen nominaal plus 
één jaar hadden gehaald. Nu is dat veranderd en 
krijgen de faculteiten geld voor elke student die 
zijn diploma haalt.’ 

Maar volgens Van Uffelen is dit te mager. Hij is 
van mening dat de UvA naar een model toe moet 
werken waarin er vaste bedragen worden gereser-
veerd voor elke faculteit, zodat de begroting niet al 
te afhankelijk wordt van de studentenaantallen en 
de daarmee gepaard gaande behaalde diploma’s. 
Van Uffelen vervolgt: ‘Decanen zijn momenteel nog 
steeds verantwoordelijk voor de verdeling van het 
geld. Maar het spreekt voor zich dat elke decaan 
als een leeuw vecht voor zijn eigen faculteit, waar-
door eerder de emotie dan de ratio het debat, en 
daarmee de uiteindelijke verdeling, bepaalt. Er zit 
gewoon veel te weinig systeem in dit overleg.’

Hans Amman, als vicevoorzitter van het CvB één 
van UvA’s bestuurlijke zwaargewichten, doet dit 
echter af als nonsens. Hij reageert vol verbazing: 
‘Waar heb je dat vandaan? Ik ben benieuwd van 
wie jij je informatie krijgt! Natuurlijk zit er wat 
spanning bij de verdeling van het geld, want een 
verdeelmodel houdt nu eenmaal in dat de één wat 
meer krijgt dan de ander. Maar ongeveer 95 à 98% 
hiervan ligt al een jaar van tevoren vast. Daar kun 
je dus op inspelen als faculteit.’ 

Onduidelijkheid
De van elkaar verschillende uitspraken die Amman 
en Van Uffelen over het gebruik van het allocatie-

model doen, suggereren de onduidelijkheid die 
er heerst in de bestuurlijke lagen van de UvA. Zo 
wilde Humanities Rally dat de opbrengsten die het 
door minister Bussemaker ingevoerde leenstelsel 
zouden opbrengen, direct geïnvesteerd zouden 
worden in het onderwijs. Van Uffelen spreekt op 
dit punt continu over een bedrag van zes miljard 
euro, de zogeheten ‘zes miljard van Jet’. Amman 
reageert echter sarcastisch op het genoemde be-
drag: ‘Is het nu al zes miljard geworden? Kijk, het 
was eerst één miljard euro, maar dat hebben ze in-

middels moeten bijstellen tot een bedrag van zes-
honderd miljoen.’ Hoeveel het ook mag zijn, geen 
van de partijen heeft een idee wat er met het geld 
gebeurd is. 
Maar wat is er op bestuurlijk vlak concreet veran-
derd na de Maagdenhuisbezetting? Volgens Van 
Uffelen is de belangrijkste winst behaald in het feit 
dat studenten en docenten nader tot elkaar zijn ge-
komen. ‘Er bestaat onder docenten en studenten 
nu heel erg het gevoel dat ze samen de faculteit 
maken. Dat klinkt misschien als een heel indirect 
gevolg, maar het is wel het belangrijkste gevolg 
van de bezetting: we moeten samen een vuist ma-
ken tegen Den Haag.’ 

Hoe de status een jaar na de bezetting in concreto 
is veranderd, wordt niet onmiddellijk duidelijk. 
Terwijl de protesten hun pijlen op de UvA zelf 
richtten en helderheid en inzichtelijkheid eisten, is 
Den Haag nu het doelwit geworden. In de eerste 
plaats lag de schuld bij het bestuur van de univer-
siteit zelf: zij was niet inzichtelijk en despotisch, zij 
weigerde het debat met studenten aan te gaan. Nu 
lijkt er meer invloed van studenten te zijn geko-
men, maar toch is de universiteit niet van binnen-
uit te veranderen. Het is de vraag of het ballen van 
de vuist naar Den Haag werkelijk verandering gaat 

brengen of dat het om een povere afleiding gaat. 
Toch zijn er door het protest kleine, belangrijke 
overwinningen geboekt. Het afschaffen van de no-
minaal plus één-regeling en het veranderen van de 
spaar- en investeerregels van de faculteiten zijn 
hier voorbeelden van. Misschien is de groeiende 
eenheid en het bewustzijn van een deel van de stu-
denten en docenten voor het moment de belang-
rijkste verandering; de realisatie dat potentiële 
weerstand weliswaar kan sluimeren, maar zo weer 
op de barricaden en in het Maagdenhuis staat. 

ACHTERGROND

Voor de meeste studenten kwam in november 2014 als een donderslag bij heldere hemel de aankondiging dat de 
FGw zo’n 8,1 miljoen euro moest bezuinigen. De faculteit was in rep en roer en studenten kwamen in het verweer, 
wat uiteindelijk leidde tot de bezetting van het Maagdenhuis. Nu, één jaar na dato, kijkt Babel met twee direct 
betrokkenen hoe de zaken ervoor staan.   Tekst /// Koen de Groot en Vincent Smit     Beeld /// Charlotte Klein
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Babel

Intellectueel
Lezing Merav Michaeli over gender-
verhoudingen in Israël
De Israëlische politica en documentairemaakster Merav 
Michaeli spreekt over de invloed van het leger, de 
orthodoxie en het zionisme op de man-vrouwverhou-
dingen in Israël. Deze lezing is een onderdeel van een 
serie over gender, seksualiteit en lichamelijkheid in de 
Joodse geschiedenis. Eén aspect van lichamelijkheid in 
de Joodse cultuur is terug te zien op religieus vlak in de 
reinheidswetten en de besnijdenis, maar de laatste jaren 
wordt er ook veel cultuurhistorisch onderzoek gedaan 
naar het zionistische mannelijkheidsideaal, de stijging 
van het aantal neuscorrecties en de antilichamelijkheid 
in bepaalde ultraorthodoxe kringen.
Donderdag 31 maart – De Balie – Kleine-Gartmanplant-
soen 10 – €5 voor studenten, €10 regulier – aanvang 
20.15 uur

Sport
Pole Flow 
Waan je een sexy stripper of een brandweerman tijdens 
lunchpauze in deze cursus paaldansen. Belangrijk is 
dat je jezelf op deze dag niet insmeert met bodylotion 
of handcrème, omdat je dan geen grip hebt op de paal. 
Tenzij je je nek op een sensuele manier wilt breken.
Zondag 6 maart – Pole Dance Factory – Daniel Goedkoop-
straat 16 – €8 – 13:00 tot 17:00 uur

Eten/drinken
Amsterdam Coffee Festival
Nooit meer slapen – of een normale hartslag hebben – 
op dit festival dat zich richt op koffie en koffie alleen. 
Neem nog een slok van jouw bakkie troost, sluit je ogen 
en voel de geest van de Latijns-Amerikaanse man die 
jouw koffiebonen plukte. Als je knallende hoofdpijn hebt 
gekregen van de cafeïne, kun je tot rust komen in de 
galerij om – je raadt het al – koffiekunst te snuiven. Daar-
naast zullen er foodtrucks klaar staan om je te voorzien 
van een avocadosmoothie of een biologische frikandel 
met pastinaakpasta. De food line-up wordt binnenkort 
bekendgemaakt.
Vrijdag 18 t/m zondag 20 maart – Westergasfabriek – 
Haarlemmerweg 8E – voorverkoop €11, €18 aan de deur 
– 10.00 tot 19.00 uur

Feest
London Calling
Trek je strakste skinny jeans aan, gooi je canvastas 
over je schouder en aai je (denkbeeldige) baard op de 
nieuwste editie van London Calling. Dit festival refe-
reert naar de Britse punkband The Clash en was eerst 
een showcasefestival voor bands uit Groot-Brittannië, 
maar de laatste jaren is het een podium geworden voor 
beginnende alternatieve bands uit de hele wereld. Deze 
kweekvijver leverde grote namen op als Florence and  
the Machine, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs en Bloc  
Party voordat ze beroemd werden. Of, je weet wel, 
mainstream.
Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart – Paradiso – 
Weteringschans 6-8 – passepartout €35, 
dagkaart €17,50 – aanvang 18.30 uur

Cultuur
CinemAsia Film Festival 
Chinese horrorfilms, Indonesische gangsterfilms en 
Indiase LGBT-films zul je niet zo snel in de Nederlandse 
bioscopen zien draaien. CinemAsia maakt daarom het 
Nederlandse publiek warm voor de nieuwste block-
busters en arthouse-pareltjes van de hedendaagse 
Aziatische cinema. Hiermee wil het festival de geringe 
representatie en vastgeroeste stereotypering van Aziaten 
in de westerse filmwereld tegengaan. Dus als je be-
nieuwd bent naar films waar geen Aziatische nerds met 
bloempotkapsels, wijze kungfu-meesters of prostituees 
in massagesalons met zware accenten rondlopen, dan zit 
je hier goed.
Dinsdag 1 t/m zondag 6 maart – filmtheaters Kriterion en 
Rialto – Roetersstraat 170 en Ceintuurbaan 338 – €8 voor 
studenten, €9,50 regulier – tijden verschillen
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Coffee, (London) Calling en CinemAsia
Iedere maand selecteert Babel evenementen voor elk type student in en rond Amsterdam. 
Van culturele hoogtepunten tot conditietraining, met De Agenda in de hand verlaat iedere 
geesteswetenschapper zijn ivoren toren.   Tekst /// Janet Lie   Beeld /// Bob Foulidis
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studenten die het nog studeren. Natuurlijk is geld 
een probleem en ik weet op dat punt niet meteen 
een antwoord te geven. Maar de overheid moet 
zuinig op onze studies zijn, want bezuinigingen 
hierop komen als een boemerang terug. Boven-
dien zou het op een universiteit moeten gaan om 
de vraag wat je met elkaar aan het doen bent en 
welke rol je hebt als universiteit. Volgens mij ligt 
die rol namelijk vooral besloten in de aanlevering 
van autonome en zelfstandige mensen aan een sa-
menleving en tegelijkertijd als universiteit enorm 
betrokken zijn bij die samenleving. Dat vind ik ei-
genlijk de twee grote bouwstenen. Daarom is het, 
volgens mij, voor een samenleving juist van groot 
belang dat je voor iedereen die gaat studeren een 
bachelorprogramma ontwikkelt waarbij filosofie, 
geschiedenis en kunst aan bod komen.’

Maar dat lijkt op het Liberal Arts programma 
dat zoveel ophef veroorzaakte op de UvA. Want 
gaat dit niet ten koste van specialisatie?
‘Het blijft inderdaad de vraag hoe je zo’n studie 
precies moet aanpakken en aan wat voor eisen je 
moet voldoen. Dat geef ik toe. Maar het gaat erom 
dat elke student na zijn studie ergens in de samen-
leving terecht komt. Dan is het belangrijk om te 

weten welke bijdrage je aan die samenleving kunt 
leveren. Hiervoor zijn de geesteswetenschappen 
zo belangrijk: zodat je historisch besef hebt, zodat 
je vanuit de filosofie weet hoe je moet argumente-
ren en dat je weet wat empathie is. Geestesweten-
schappen zouden daarom ook verplicht moeten 
worden voor bètastudenten, omdat ze je voorbe-
reiden op de samenleving. Omgekeerd kun je niet 
aantonen dat het bestuderen van wiskunde of 
sterrenkunde nut zou hebben voor het leven na je 
studie. Juist die natuurkundestudent heeft Bildung 
nodig. Die brede vorming is namelijk belangrijk 
om hem op de beste manier te laten functioneren.’
Bij veel studenten is de druk groot om in zo’n 
kort mogelijk tijdsbestek zo veel mogelijk te 
doen. Ligt dat aan de universiteitscultuur of is 
het iets van deze tijd?
‘Dat kun je niet los van elkaar zien. De neoliberale 
geest van de samenleving zie je gewoonweg flore-
ren op de universiteiten. Dat is helemaal eigen aan 
onze manier van denken. In mijn tijd hadden we 
beslist te veel tijd, maar nu hebben studenten te 
weinig tijd. Maar dat ligt ook aan de manier waar-
op je je tijd verdeelt. Studenten moet hun leven 
beter organiseren en zich beter focussen. Daarmee 
bedoel ik niet dat ze zich op de markt moeten rich-

ten, maar dat ze zich meer op één zaak, bijvoor-
beeld hun studie, moeten concentreren.’

Heeft de Maagdenhuisbezetting wat aan die 
neoliberale geest veranderd?
‘Nee, zeker niet. Die gaat het ook zeker niet  
ver-anderen. Ik snap dat als je er zelf in zit, je 
denkt dat zoiets alle problematiek gaat oplossen, 
maar dat is niet zo. Ik wil geen scepticus zijn  
en beweren dat zo’n beginnetje als de Maagden-
huisbezetting niets teweeg gaat brengen, maar  
ik ben niet heel optimistisch. Die beweging  
gaat heel erg snel weer gladgestreken worden,  
als een rimpel in het water.’ 
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Joep Dohmen (1949) is emeritus hoogleraar 
wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de 
Universiteit voor Humanistiek. In 1994 pro-
moveerde hij op Nietzsche over de menselijke 
natuur. In maart komt zijn nieuwste publicatie 
Moderne Bildung. Hoe jongeren hun leven vorm 
kunnen geven uit: een kritiek op het huidige 
onderwijssysteem en een pleidooi voor  
eigentijdse Bildung.



GEESTESVOEDSEL DE LITERAIRE CHEF

Een opwekkende geur van tomaten, spek en ui komt me tegemoet in de ruime keuken van Bowi 
van Onna (24) in Oud-West. ‘O, dat is niet voor vanavond hoor.’ De masterstudent Redacteur/edi-
tor werkt bij restaurant Choux, nog niet zo lang geopend en direct een succes. Hoewel er bij Choux 
technisch ingewikkelde gerechten worden gekookt, houdt Bowi thuis meer van de goede, simpele 
keuken en hij maakt daarom vaak Italiaans eten. Zoals de pasta van vanavond die we wél eten: 
spaghetti aglio olio e peperoncino (knoflook, olie en rode peper, red.) met Hollandse garnaaltjes 
en een salade van venkel en bloedsinaasappel.

Al ruim zes jaar werkt Bowi in de keuken, vertelt hij terwijl hij garnalen pelt (‘altijd ongepelde 
kopen, die zijn het lekkerst’), maar toch is de uitgeverswereld de plek waar hij later terecht wil 
komen. Koken is fysiek zwaar, er wordt veel gedronken en je bent altijd ’s avonds aan het werk. 
Soms vinden mensen de combinatie koken en de studie tot redacteur raar. ‘Maar het ligt helemaal 
niet zo ver uit elkaar. Het draait allebei om smaak. Je wil het publiek het lekkerste eten voorzetten 
en de mooiste boeken laten lezen.’ 
Bowi gaat ondertussen door met koken: hij fruit de garnalenschillen in olijfolie, zodat de garna-
lensmaak straks extra te proeven is. Vervolgens zeeft hij de olie, bakt hij er knoflook en chilipeper 
in en kookt hij pasta. Op het laatst mengt hij er peterselie en de garnalen door. De venkelsalade 

flanst Bowi zwierig in elkaar, met niets meer dan de venkel, bloedsinaasappel en een drupje 
sushi-azijn. 

Thuis kookt Bowi graag voor vrienden, maar als hij alleen is eet hij vaker wat buiten de deur. ‘Het 
is een misvatting dat het altijd duur is, je moet gewoon de goede adresjes kennen.’ Bovendien 
is zelf koken niet goedkoper, aangezien Bowi liever goede producten koopt en de supermarkt 
vermijdt. ‘Is dat snobistisch?’

Aan tafel zijn inmiddels ook twee vrienden aangeschoven. We drinken natuurwijn en weer komt 
de vraag over snobisme op. ‘Ik werk hard en geef graag mijn geld uit aan goede producten. Maar 
ik kan me ook gewoon volgieten met bier, hoor.’ De pasta is dieper van smaak dan een gewone 
aglio olio en Bowi’s vrienden kijken jaloers naar mijn bord. ‘Volgens mij heeft hij jou meer ge-
geven.’ Gelukkig peuzel ik de pasta op. Koken en literatuur zijn wat mij betreft een hele goede 
combinatie.

Wat eet de geesteswetenschapper? Culinair redacteur Charlotte Kleyn duikt de keuken in met FGw’ers. Deze keer: spaghetti aglio olio 
van de literaire chef.   Tekst /// Charlotte Kleyn   Beeld /// Anna Berkhout

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


